
 

                Świnoujście 19.07.2016r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 40/2016/MDK 

do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi pn: ”Całodobowa obsługa eksploatacyjna 

kotłowni gazowej i olejowej w obiektach Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu” 

 

Zamawiający: 

 

Miejski Dom Kultury 

72-600 Świnoujście 

ul. Wojska Polskiego 1/1 

NIP: 855-14-92-635 

Tel/fax: 91 321 59 49 

e-mail: gosp@mdk.swinoujscie.pl 

 

Podstawa prawna: 

Wartość usługi nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro i 

dlatego, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz 2164) 

w postępowaniu nie stosuje się w/w ustawy 

 

Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/1, zaprasza do złożenia oferty 

cenowej na wykonanie usługi pn: „Całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowej i 

olejowej w obiektach Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu” 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego następujące usługi: 

1. Nadzór nad urządzeniami kotłowni i instalacji c.o. i c.w. na gaz: 

a) w Filii Nr 1 Miejskiego Domu Kultury w Przytorze przy ul. Zalewowej 40 – kocioł Tribloc 

TE 46, moc kotła 46,2KW,    pow. do ogrzania 343,79m2 

b) w Filii Nr 2 Miejskiego Domu Kultury na Warszowie przy ul. Sosnowej 18 – kocioł 

LOGOBLOC L 240, moc kotła 240KW, pow. do ogrzania 2,025,03m2 

2. Nadzór nad urządzeniami kotłowni i instalacji co i c.w na olej opalowy: 

a) w Filii Nr 3 Miejskiego Domu Kultury w Karsiborzu przy ul. 1-go Maja 40 – Kocioł Buderus 

Logano G215, moc kotła.47KW, pow. do ogrzania 447,80m2. 

 

II. ZAKRES USŁUGI 

Zakres usługi obejmuje: 

1. Dostarczenia dla potrzeb zasilanych z kotłowni obiektów energii cieplnej w ilościach wyzna-

czonych temperaturami zewnętrznymi i określonymi przez Zarządcę Obiektu, wymaganymi 

temperaturami wewnętrznymi w budynkach , w cyklach sezonowych, miesięcznych, tygodnio-

wych i dobowych. 

2. Utrzymania urządzeń kotłowni w stanie odpowiadającym wymogom eksploatacji ze szczegól-

nym uwzględnieniem czynności i prac określonych w zał. Nr 1do umowy, i wymogami UDT. 

3. Bieżącej konserwacji i planowych przeglądów urządzeń z zachowaniem obowiązujących prze-

pisów. 

4. Uzupełniania wody instalacyjnej i odpowietrzania układów. 

5. Bezzwłocznego usuwania zakłóceń w dostarczaniu energii cieplnej wynikających z awarii urzą-

dzeń. 

6. Natychmiastowego powiadomienia Zarządcę Obiektu o potrzebie dostawy czynnika    grzew-

czego (oleju opałowego, gazu) lub energii elektrycznej przez Zakład Energetyczny. 
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7. Prowadzenia dokumentacji techniczno-ruchowej w zakresie: pracy urządzenia, awarii, dokona-

nych przeglądów w tym prób i badań, stwierdzonych nieprawidłowości - zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami. 

8. Powiadamiania Zarządcę Obiektu o stanie technicznym eksploatowanych urządzeń i typowanie 

niezbędnych napraw wynikających z jego zużycia.  

9. Składania Zarządcy Obiektu rocznych sprawozdań z ewidencji ilości i rodzajów gazów i pyłów 

wprowadzanych do powietrza.  

10. Składania Zarządcy Obiektu miesięcznych sprawozdań dotyczących zużyć poszczególnych me-

diów w sposób umożliwiający kontrolę prawidłowości wystawianych rachunków; 

a) ilość gazu (w przypadku kotłowni gazowej) 

b) ilość oleju opałowego (w przypadku kotłowni olejowej) 

c) ilość energii elektrycznej i wody, oraz ilość energii cieplnej w GJ w rozbiciu na obiekty: 

- Filia Warszów przy ul. Sosnowej 18,  

- Przedszkole Miejskie Warszów ul. Sosnowa 16 

- Filia Przytór przy ul. Zalewowej 40,  

- Filia Karsibór przy ul. 1-go Maja 40. 

11. Przeprowadzanie raz w roku kontroli przewodów kominowych w oparciu o art.62 ustawy Prawo 

budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz.U. nr 89 poz 414) – zakończone wydaniem protokołu kon-

troli. 

12. Przeprowadzanie raz w roku pomiarów szczelności instalacji gazowej i aparatów gazowych 

wraz z doszczelnieniem – zakończone wydaniem protokołu kontroli. 

13. Pokrycia kosztów awarii urządzeń wynikających z winy Serwisanta.  

 

III.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1. Złożą podpisany formularz oferty – zgodny z załącznikiem nr 1  

2. Złożą podpisany wzór umowy – stanowiący załącznik nr 2 

3. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  

 

Na potwierdzenie, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności, oraz że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie i dysponuje potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca do oferty załącza 

następujące dokumenty: 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

2. Dokumenty, stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia tj.:  

a) aktualne świadectwo kwalifikacyjne „E” uprawniające do zajmowania się eksploatacją 

urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (do dozoru nad urządzeniami 

kotłowni i instalacji c.o i c.w.u na gaz i olej opałowy oraz do sprawdzania stanu 

technicznego i szczelności instalacji gazowych), 

b)  aktualne świadectwo kwalifikacyjne „D” uprawniające do zajmowania się eksploatacją 

urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru, 

c) oświadczenie o posiadaniu uprawnień do obsługi kotłów wymienionych w pkt. I 

niniejszego zaproszenia. 

4. Wykaz wykonanych i wykonywanych usług w zakresie nadzoru i eksploatacji kotłowni 

gazowych i olejowych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia 



działalności jest krótszy – w tym okresie, oraz dokumenty potwierdzające, że prace te 

zostały wykonane należycie (np. referencje) – na udokumentowanie kryterium wiedza i 

doświadczenie 

5. Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym wraz z wykazem wyposażenia 

zakładu dostępnych wykonawcy w celu realizacji usługi – na udokumentowanie kryterium 

potencjał techniczny. 

3. Kserokopię aktualnej opłaconej polisy o.c. potwierdzającej, że oferent jest ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia (polisa przedkładana w każdym roku trwania umowy). 

  

IV.  OBLICZENIE CENY OFERTOWEJ 

1. Zryczałtowaną cenę należy określić w wysokości netto, brutto oraz wartość VAT, 

2. Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 

3. Cena nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy 

 

V.   KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty, zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria: 

 Kryterium – cena – 70% (Pc) 

 Kryterium – potencjał techniczny – 20% (Pc1) 

 Kryterium – wiedza i doświadczenie – 10% (Pc2) 

 

2. Sposób wyliczenia punktów  oferty badanej wg kryterium cena: 

 

         najniższa oferowana cena brutto 

Pc = --------------------------------------------    x 70pkt 

       cena brutto oferty badanej 

 

3. Sposób wyliczenia punktów  oferty badanej wg kryterium potencjał techniczny: 

  

      potencjał techniczny oferty badanej 

       Pc1  = ---------------------------------------------------  x 20pkt 

       najwyżej oceniony potencjał techniczny 

 

4. Sposób wyliczenia punktów  oferty badanej wg kryterium wiedza i doświadczenie 

     

        wiedza i doświadczenie oferty badanej 

Pc2 = -------------------------------------------------------  x 10pkt 

      najwyżej oceniona wiedza i doświadczenie 

 

5. Z oferentem który uzyska największą ilość punktów zostanie podpisana umowa z dniem 1 

sierpnia 2016r. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.  

 

VI.  SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

 

1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lipca 2016r. do godz 

12.00: osobiście - w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury, ul. Wojska Polskiego 1/1 w 

Świnoujściu (pok. 319), faksem: 91 321 59 49, lub pocztą e-mail: 

gosp@mdk.swinoujscie.pl 

2. Koperta poza powyższym oznakowaniem powinna być oznaczona nazwą i adresem 

oferenta. 

3. Otwarcie  ofert nastąpi w dniu  26 lipca 2013r. o godzinie 13:00 w siedzibie MDK przy ul. 

W. Polskiego 1/1 w Świnoujściu, pok. nr 306. 



 

VII. OSOBY DO KONTAKTU 
Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są 

1. Bożena Machelska - tel: (91) 327-87-63 

 

 

    

 

 

Zatwierdzam  

 


