Gliwice, dnia 29.07.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/2021/03
NA MODERNIZACJĘ KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ KOTŁÓW GAZOWYCH
W związku z realizacją projektu :
„Inwestycja w środki trwałe drogą do zmiany modelu dystrybucyjnego i struktury sprzedaży w celu
utrzymania konkurencyjności firmy oraz miejsc pracy”
ogłaszamy postępowanie konkursowe w trybie zbierania ofert na MODERNIZACJĘ KOTŁOWNI WRAZ Z
INSTALACJĄ KOTŁÓW GAZOWYCH
Niniejsze postepowanie ofertowe o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą
konkurencyjności określoną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz w Wytycznych Programowych w zakresie kwalifikowania
wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

I. ZAMAWIAJĄCY:

KNOR Sp. z o.o.
44-109 Gliwice ul. Murarska 44
NIP: 631-22-33-424, REGON: 277678630
Numer telefonu: 602-29-69-36
Adres e-mail: ignacy@knor.com.pl
Zainteresowane podmioty mogą uzyskać szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia
kontaktując się z koordynatorem projektu Panem Ignacym Knor w dni robocze w godzinach od 7.3o do
14.oo
Dane kontaktowe : adres e-mail : ignacy@knor.com.pl , telefon : 602-29-69-36

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z montażem kotłowni gazowej.
Kod CPV dotyczący zamówienia :
45000000-7 Roboty budowlane
45331110-0 Instalowanie kotłów
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Maksymalny termin realizacji zamówienia: 10 tygodni od daty podpisania umowy na dostawę.
Planowany termin podpisania umowy na dostawę : sierpień 2021 r.
III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji wewnętrznej kotłowni w zakładzie Zamawiającego
wraz z instalacją gazu i technologią kotłowni według projektu budowlanego oraz pracami adaptacyjno –
remontowymi pomieszczenia kotłowni. Zamówienie obejmuje :
1. Przemysłowe kotły gazowe – 2 sztuki o następujących kluczowych parametrach :
a. wiszące jednofunkcyjne z zamkniętą komorą spalania
b. możliwość sterowania obiegami
c. możliwość podłączenia modułu internetowego
d. moc min. 110 kW każdy
e. sprzęgło hydrauliczne o mocy min. 250kw
2. Prace instalacyjne instalacji gazowej i zabezpieczającej :
a. demontaż starego kotła węglowego - szt 2
b. wykonanie wentylacji nawiewnej fi 150 nad oknem
c. montaż rury gazowej dn 80 bez szwu – 90 mb
d. detekcja gazu - 2 czujki + sygnalizator + zawór automatycznie odcinający dopływ gazu
e. szafka natynkowa do gazu
f.

armatura odcinająca i zaporowa

g. dokonanie niezbędnych odbiorów z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego.
3. Prace budowlane w pomieszczeniu kotłowni :
a. wstawienie okna (1 szt.) oraz drzwi (1 szt.)
b. płytkowanie podłogi – 15 m2
c. malowanie ścian - 50 m2

Kluczowe warunki gwarancji :
d. Minimalny okres gwarancji - 36 miesięcy na kocioł, prace instalacyjne i budowlane.
e. Dostawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny kotła oraz instalacji będących
przedmiotem projektu.
Projekt budowlany oraz pozwolenie na budowę do wglądu w siedzibie zmawiającego w Gliwicach, ul.
Murarska 44.
IV. PODMIOTY UPRAWNIONE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty , które nie podlegają wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia z powodu powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi
w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
a Dostawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń
załączonych do oferty.
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferta musi być złożona w walucie PLN.
2. Oferta musi być złożona w formie elektronicznej lub papierowej na formularzu oferty, stanowiącym
Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego lub na formularzu własnym zawierającym
przynajmniej wszystkie elementy zawarte w załączniku nr 1, powinna być opatrzona pieczątką oraz
podpisana przez osoby upoważnione ze strony Oferenta.
3. Do oferty należy obowiązkowo złożyć „Oświadczenia oferenta” na formularzu stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. Oferty bez załączonego oświadczenia nie będą
rozpatrywane.
4. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego postępowania.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Oferta zostanie odrzucona w przypadku, jeśli jej treść nie odpowiada treści niniejszego Zapytania
ofertowego.
7. W związku z odrzuceniem oferty nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. Oferta może być przesłana mailem wyłącznie na adres: ignacy@knor.com.pl lub pocztą jako list
polecony lub przesyłką kurierską; lub dostarczona osobiście na adres siedziby Zamawiającego.
2. Termin nadsyłania / składania ofert upływa dnia 12.08.2021 roku.
3. W przypadku ofert przesłanych pocztą/kurierem lub dostarczonych osobiście oferta powinna być
złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr UE/2021/03”.
4. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie
ofertowe nr UE/2021/03”, a oferta musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (.pdf).
5. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub
jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 1.
6. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą powinien wynosić nie mniej niż 14 dni od upływu terminu składania ofert.
VIII. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB PRZEPROWADZENIA OCENY
1. Oferty spełniające warunki udziału w postępowaniu, w tym dotyczące oferentów określone w
punkcie IV oraz dotyczące przedmiotu zapytania określone w punkcie III niniejszego Zapytania
ofertowego zostaną ocenione według następujących kryteriów :
KRYTERIUM OCENY

PUNKTY

1. Cena netto (w PLN)

70%

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia

10%

3. Okres gwarancji

20%

2. Sposób oceny poszczególnych kryteriów :
Kryterium 1 – cena netto

Kryterium 2 – termin dostawy *)

Cena najtańszej oferty

Ocena =

70 pkt.

x

( -------------------------------)
Cena rozpatrywanej oferty

Najkrótszy termin dostawy

Ocena =

10 pkt.

x

( -------------------------------)
Termin rozpatrywanej oferty

*) Gdzie (dla kryterium 2) :
Termin dostawy rozpatrywanej oferty - oznacza liczbę tygodni na realziację dostawy przedmiotu zamówienia liczonych
od dnia zawarcia umowy.
Najkrótszy termin dostawy - oznacza liczbę tygodni na realizację dostawy przedmiotu zamówienia liczonych od dnia
zawarcia umowy.

Kryterium 3 – okres gwarancji **)
Okres gwarancji rozpatrywanej oferty

Ocena =

20 pkt.

x

( -------------------------------)
Najdłuższy okres gwarancji

**) Gdzie (dla kryterium 3) :
Okres gwarancji rozpatrywanej oferty - oznacza liczbę miesięcy gwarancji w rozpatrywanej ofercie..
Najdłuższy okres gwarancji - oznacza największą liczbę miesięcy gwarancji spośród złozonych ofert.

3. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
4. W przypadku, gdy oferta nie będzie zawierała informacji pozwalających na jej ocenę w danym
kryterium, oferta w tym kryterium otrzyma 0 pkt.
5. Punktacja będzie zaokrąglana w górę, do dwóch miejsc po przecinku.
6. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie do 3 dni roboczych od upływu terminu składania
ofert.
7. Nie przewiduje się udziału Oferentów w otwarciu ofert.
8. Wybór oferty zostanie dokonany z należytą starannością z zachowaniem zasad uczciwej
konkurencji, bezstronności, obiektywności, efektywności oraz przejrzystości. Za najkorzystniejszą
ekonomicznie i jakościowo ofertę zostanie uznana oferta, która w toku oceny uzyska największą
liczbę punktów.
X. PUBLIKACJA WYNIKÓW KONKURSU
Zamawiający umieści informację o wyborze Dostawcy na stronie ministerialnej Baza Konkurencyjności www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na swojej stronie internetowej :
www.knor.eu.
X. POZOSTAŁE KWESTIE
1. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie w każdym czasie przed
upływem terminu składania ofert, prawo wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia szczegółowego
opisu przedmiotu zamówienia, tj. pkt. III Zapytania ofertowego. W przypadku wprowadzenia takiej
zmiany/uzupełnienia, informacja o tym fakcie zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim
Oferentom oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i na stronie
ministerialnej Baza Konkurencyjności - www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
2. W przypadku wprowadzenia zmian jak w punkcie 1 Zamawiający przedłuży jednocześnie termin
składania ofert o kolejne 14 dni.
3. Złożenie oferty przez Oferentów nie stanowi zawarcia umowy.
4. Dopuszcza się zmianę warunków umowy zawartej w efekcie niniejszego zapytania w zakresie
terminu realizacji zamówienia wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych,
trudnych do przewidzenia w momencie składania oferty, takich jak np. problemy z dostawą

potrzebnych składowych zamówienia koniecznych do jego pełnej realizacji w związku z sytuacją
epidemiczną lub przewlekłą procedurą odbioru urzędowego.
5. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez podawania przyczyn na
każdym jego etapie. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w
przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w zdaniu
poprzednim.

Załacznik 1 – wzór oferty
Załącznik 2 – oświadczenia Ofertenta

Załacznik nr 1 do zapytania ofertowego UE/2021/03
złożonego przez Zamawiającego :
OPI Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Formularz oferty
Data wystawienia oferty : …………………………………….
Termin ważności oferty : ..…….…………………….

……………………………….……………………….

Nazwa i adres firmy oferenta
lub pieczęć firmowa

Szczegóły oferty
Lp

Przedmiot
oferty

Charakterystyka Kluczowe
parametry

1

Kotły gazowe
szt.2

wiszące dwufunkcyjne z
zamkniętą komorą spalania
możliwość
sterowania
obiegami
możliwość
podłączenia
modułu internetowego
Moc kotłów
Moc sprzęgła hydraulicznego

Parametr, cecha,
wielkość, wartość
- o ile dotyczy
TAK / NIE

Cena netto za
całość
zamówienia

Okres gwarancji
w miesiącach

TAK / NIE
TAK / NIE
kW
kW

2

Roboty
instalacyjne

Roboty instalacyjne w kotłowni
wg specyfikacji w punkcie III.2

Całość wg
projektu
budowlanego

3

Prace
budowlane

Roboty budowlane w kotłowni
wg specyfikacji w punkcie III.3

Całość wg
specyfikacji

Suma wartości oferty netto : ………………………………..…… zł.
Suma wartości oferty brutto : ………………………………..…… zł.
Termin dostawy komplentnego zamówienia w tygodniach : …………………………………….
(liczony od dnia podpisania umowy / złożenia zamówienia)

………………………………..…………………………………….

Podpis osoby/ób składających ofertę

Załacznik nr 2 do zapytania ofertowego UE/2021/03
złożonego przez Zamawiającego :
OPI Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
…………………………………………….

Miejscowość i data

Oświadczenia oferenta

W związku ze złożeniem oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr UE/2021/03 składam/y
następujące oświadczenia :
1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i uznaję się za związanego
określonymi w nim wymaganiami i zasadami postępowania oraz że uzyskałem wszelkie niezbędne
informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z projektem budowlanym przedmiotu zapytania ofertowego oraz
przedmiarem robót budowlanych i nie wnoszę do tych kwestii uwag.
3. Oświadczam, że przedmiot oferty jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia tj. warunkami i
wymaganiami zawartymi w Zapytaniu ofertowym.
4. Oświadczam, że posiadam odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie, wiedzę i zasoby techniczne do
wykonania przedmiotu niniejszego Zapytania ofertowego zgodnie z treścią zapytania ofertowego,
w tym w zakresie stosownych uprawnień do wykonania przedmiotowej instalacji oraz terminu
realizacji zamówienia.
5. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu
powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym tj. nie pozostaję z nim, jego zastępcami
prawnymi, osobami upoważnionymi w jego imieniu do zaciągania zobowiązań ani osobami
wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i/lub przeprowadzeniem
procedury wyboru dostawców / wykonawców w ramach przedmiotowego Zapytania ofertowego w
relacji jaka mogłaby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności, w szczególności
polegającym na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
…….……………………………………………………...
(pieczęć i podpis Oferenta)

