
Rakszawa, 26.04.2019 r. 

ZAPROSZENIE DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr ZPO.261.4.2019 o wartości mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych – t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215 z późn. zm. Postępowanie  nie
podlega prawu  zamówień  publicznych  (zamówienie  sektorowe  podprogowe),  realizowane  w
ramach  Regulaminu  Udzielania  Zamówień  w ZUK ENERGOKOM Sp.  z  o.o.  w Rakszawie,  z
siedzibą 37-111 Rakszawa 334.

Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie Dokumentacji projektowej 
przebudowy dwóch kolektorów i rurociągów łączących w kotłowni 2xOR10.

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest   wykonanie D  okumentacji projektowej przebudowy dwóch  
kolektorów  i  rurociągów  łączących  w  kotłowni  2xOR10  eksploatowanej  przez  ZUK
ENERGOKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Rakszawie 334 w zakresie:

1) dobór średnic kolektorów oraz wszystkich rurociągów podlegających przebudowie,
2) ustalenie optymalnych lokalizacji kolektorów i tras rurociągów, uwzględniających istniejące

warunki lokalizacyjne urządzeń i istniejących rurociągów pary i wody na poziomie +3,800
kotłowni, 

3) ustalenie punktów pomiaru ciśnień i temperatury, dobór urządzeń pomiarowych,
4) określenie kategorii rurociągów, 
5) dobór materiału elementów rurociągów i kolektorów,
6) dobór  rodzaju i usytuowania zamocowań i podparć rurociągu i kolektorów, 
7) opracowanie  zaleceń  i  wytycznych  do  projektów  pomocniczych  konstrukcji  wsporczych

stropu +3,800 w miejscach podparć kolektorów,
8) obliczenia hydrauliczne rurociągu,
9) analiza  wytrzymałościowa  rurociągów  w  systemie  AutoPIPE  Standard  uwzględniająca

zmodernizowaną instalację pary (obliczenia wydłużeń termicznych, kompensacji, naprężeń
i wielkości sił w punktach zamocowań rurociągu), 

10) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
11)  instrukcje rozruchu i eksploatacji projektowanego układu parowego,
12) pozostała dokumentacja w zakresie wymaganym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urzą-
dzeń ciśnieniowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 211),

13) w przypadku konieczności,  uzgodnienie  i  zatwierdzenie  dokumentacji  przez Jednostkę
Notyfikowaną.
2.    Zakres  rzeczowy  zamówienia  obejmuje  wykonanie  i  przekazanie   Zamawiającemu  
kompletnej dokumentacji.

2. WYMAGANIA OGÓLNE 
1. Wykonawca gwarantuje wykonanie Dokumentacji Projektowej niezbędnej  dla uzyskania 

wszelkich wymaganych prawem polskim uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych 
niezbędnych dla wybudowania, uruchomienia i przekazania układu parowego  do 
eksploatacji.

2. Dokumentacja projektowa wykonawcy, w tym rysunki, opisy techniczne, wykazy 
materiałowe, będzie podlegała akceptacji Zamawiającego w zakresie nie objętym 
uregulowaniami prawnymi lub normowymi.



3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian nie powodujących obniżenia 
wymagań określonych w przepisach dotyczących przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca jest  zobowiązany  do  przeprowadzenia  wizji  lokalnej  w  celu  uzgodnienia  z
Zamawiającym lokalizacji kolektorów i tras rurociągów.

5. Zamawiający udostępni Wykonawcy: 
1) Dokumentację rurociągów R-0114, R-0214, 3/KS/EREA/15, 4/KS/EREA/15:
2) Rys. nr CK-5/74 – „Rurociągi parowe i kondensatu kotłowni 2xOR10/16”
3) Rys. Konstrukcja stropu +3,80   

6. Wykonawca zweryfikuje przekazane dane, materiały i dokumenty niezbędne do realizacji
Dokumentacji  Projektowej,  wykona  w  niezbędnym  zakresie  inwentaryzację  elementów
konstrukcyjnych  kotłowni  własnym  staraniem  i  na  własny  koszt  oraz  przeprowadzi
wszystkie badania i analizy niezbędne dla prawidłowej realizacji Dokumentacji Projektowej.
Konieczność wprowadzenia jakichkolwiek zmian w trakcie wykonywania przez Wykonawcę
Dokumentacji nie będzie miała wpływu na ryczałtową cenę zamówienia. 

7. Każdy  rodzaj  dokumentacji  zostanie  dostarczony  Zamawiającemu przez  Wykonawcę  w
języku polskim w 3 egzemplarzach, w wersji papierowej, ponadto dokumentacja zostanie
przekazana na nośniku elektronicznym w formacie MS Office lub innym zaakceptowanym
przez Zamawiającego. 

8. Odpowiedzialność za bezbłędne wykonanie dokumentacji w ramach realizacji zamówienia
ciąży  wyłącznie  na  Wykonawcy,  nawet  wówczas,  gdy  dokumentacja  była  przedmiotem
analizy  lub  zatwierdzenia  przez  Zamawiającego.  Za  wszelkie  szkody  i straty  wynikłe  z
wprowadzania  zmian w dokumentacji odpowiada Wykonawca. 

3. TERMIN  WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 12.07.2019 r. 

4. TERMIN PŁATNOŚCI: 
Do  30  dni  od  dnia  przekazania,  pod  warunkiem  pełnej  zgodności  przedmiotu  
zamówienia z jego opisem i wymaganiami Zamawiającego.

5. KRYTERIA OCENY OFERT: 
Cena - 100% 
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z najniższą ceną.

6. TERMIN  ZŁOŻENIA OFERT: 
17.05.2019 r. do godz. 10.00

7. MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERT: 
Zakład Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o., 37-111 Rakszawa 334. Zamawiający 
dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną lub pisemnie. 

8. OSOBA DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO: 
Tadeusz Bieniasz, tel. 17-224-93-27 

9. INFORMACJA  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  Z
WYKONAWCAMI:
Wszelką  korespondencję  związaną z  postępowaniem Zamawiający  i  Wykonawcy mogą
przekazywać drogą elektroniczną, faxem lub pisemnie.
- adres poczty elektronicznej: z  amowienia@energokom.pl  
- nr faxu: 17- 224-93-27
-  adres  do  korespondencji:  Zakład  Usług  Komunalnych  ENERGOKOM  Sp.  z  o.o.  w
Rakszawie, 37- 111 Rakszawa 334.

10. INFORMACJA O DOKUMENTACH, JAKIE WYKONAWCA MA DOSTARCZYĆ WRAZ Z
OFERTĄ:
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu:
- Załącznik nr 1 - oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego
- Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego.
- Załącznik nr 3 – formularz ofertowy

mailto:energokom@poczta.fm


Załącznik Nr 3 

...................................... dnia  .......................... 2019 r. 
.......................................
nazwa i adres Wykonawcy
(pieczątka)

Zakład Usług Komunalnych 
ENERGOKOM Sp. z o.o.
37-111 Rakszawa 334

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i siedziba 

Wykonawcy: .....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Nawiązując do zaproszenia do złożenia ofert na Wykonanie Dokumentacji 
projektowej przebudowy dwóch kolektorów i rurociągów łączących w kotłowni
2xOR10 w ramach postępowania ZPO.260.4.2019, oferujemy realizację przedmiotu 
zamówienia za:

cenę brutto*: ….…………..……………………...,..… PLN.

/słownie/………………………………………………………………………….PLN brutto,

W tym podatek VAT* według stawki …..….% …………………………..PLN

Cenę  netto* …………………………………..….PLN

*wszystkie ceny należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

1. Oświadczamy, że należymy do grupy kapitałowej (należy zaznaczyć):
 

TAK*  NIE  

*w przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej wraz z wnioskiem składa listę podmiotów należących 
do tej samej grupy kapitałowej

2. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  opisem  przedmiotu  zamówienia,  wymaganiami,
sposobem oraz terminem wykonania zamówienia i zobowiązujemy się do stosowania i ścisłego
przestrzegania zapisów zawartych w zapytaniu ofertowym.

3. Oświadczamy, że w przedstawionej cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
przedmiotu  zamówienia  wynikające  z  treści  opisu  przedmiotu  zamówienia,  wymagań  oraz
sposobu wykonania zamówienia.

4. Oświadczamy, że uważamy się  za związanych niniejszą ofertą  w okresie 30 dni,  licząc od
określonego w zaproszeniu upływu terminu  składania ofert.

5. W  przypadku  wyboru  naszej  oferty  oświadczamy,  że  zobowiązujemy  się  do  wykonania  i
przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż do 12.07.2019 r.



6. Oświadczamy, że zamówienie wykonami sami** /przy udziale podwykonawców**.

....................................................................................................................................................................
(należy wskazać podwykonawców, zakres rzeczowy powierzonego zamówienia, oraz określić procentową wartość

powierzanych prac w całkowitej kwocie zamówienia - dla każdego z podwykonawców)

7. Do kontaktowania się z Wykonawcą:
1) Drogą telefoniczną – podajemy osoby i następujące numery telefonów:

………………………………………………………………………………………….
2) drogą elektroniczną - podajemy następujący adres poczty elektronicznej 

..........................................................................................................................................
3) faksem - podajemy następujący nr faksu 

…………………………….............................................................................................
8.  Zastrzeżenia oferenta:

Zgodnie pkt 11.4 Regulaminu udzielania zamówień w ZUK Energokom Sp. z o.o. Wykonawca
zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ujawnione, a
mianowicie:

.........................................................................................................................................................

                                                                   
_________________________________

osoba uprawniona 
do reprezentowania Wykonawcy 

** niepotrzebne skreślić


