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Daszyna, 21.12.2020 r. 

FORMULARZ OFERTOWY 

Obsługa serwisowa kotłowni na terenie Gminy Daszyna 
 

Gmina Daszyna zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert w postępowaniu           

o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000,00 euro prowadzonym poza 

ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 

1842, z późn. zm.) na wykonanie usługi związanej z serwisem, konserwacją i utrzymaniem 

ruchu w kotłowniach na terenie Gminy Daszyna w sezonie zimowym grzewczym i okresie 

letnim 2021 r. 

I. Nazwa oraz adres zamawiającego 

Gmina Daszyna, Daszyna 34A, 99-107 Daszyna 

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7.15 – 15.15 

NIP: 775-24-06-085 

Strona internetowa www.daszyna.bip.cc 

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 

 Imię i nazwisko – Mateusz Wojciechowski 

 Adres e-mail: mateusz.wojciechowski@gminadaszyna.pl 

 Telefon 601-174-249 

 Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7.15 – 15.15 

 Sposób porozumiewania się: telefonicznie, e-mailem, pisemnie. 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem  zamówienia jest usługa konserwacji, utrzymania ruchu i serwisu: 

- kotłowni 2 x 300 kW biomasa + 349 kW gaz w miejscowości Mazew wraz siecią cieplną  

i węzłami oraz instalacjami wewnętrznymi c.o., c.w.u w budynkach administrowanych przez 

Gminę Daszyna; 

- kotłowni 2 x 300 kW biomasa + 349 kW gaz w miejscowości Daszyna wraz siecią cieplną  

i węzłami oraz instalacjami wewnętrznymi c.o. w budynkach administrowanych przez Gminę 

Daszyna;  

- kotłowni 2 x 100 kW pellet w miejscowości Drzykozy oraz instalacją wewnętrzną c.o., c.w.u  

w budynku nr 7 administrowanym przez Gminę Daszyna; 

- kotłowni 1 x 153 kW + 1 x 187 kW gaz w miejscowości Koryta Osada wraz siecią cieplną 

 i węzłami oraz instalacjami wewnętrznymi c.o., cwu, instalacją solarną i fotowoltaiczną 

 w budynkach administrowanych przez Gminę Daszyna; 

- kotłownia kontenerowa 1 x 40 kW pellet w miejscowości Karkoszki 25 wraz siecią cieplną  

i węzłami oraz instalacjami wewnętrznymi c.o., cwu, instalacją solarną w budynku 

administrowanym przez Gminę Daszyna; 

- kotłownia kontenerowa 1 x 16 kW pellet w miejscowości Nowa Żelazna 34 wraz siecią 

cieplną i węzłem oraz instalacją wewnętrzną c.o., cwu, instalacją solarną w budynku 

administrowanym przez Gminę Daszyna; 
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- kotłownia kontenerowa 1 x 48,4 kW gaz w miejscowości Stary Sławoszew 39 wraz siecią 

cieplną i węzłami oraz instalacjami wewnętrznymi c.o., cwu, instalacją solarną w budynku 

administrowanym przez Gminę Daszyna; 

- kotłownia 1 x 24 kW gaz w miejscowości Daszyna 51 wraz z węzłem oraz instalacją 

wewnętrzną c.o., cwu, instalacją solarną i fotowoltaiczną w budynku administrowanym przez 

Gminę Daszyna; 

- pasywny budynek socjalny w Mazewie- wraz z węzłem oraz instalacją wewnętrzną c.o., 

c.u.w, instalację solarną, fotowoltaiczną i instalację wentylacyjną z wymiennikiem 

gruntowym w budynku administrowanym przez Gminę Daszyna 

oraz  

- odczyty z urządzeń pomiarowych zainstalowanych na węzłach (1x w miesiącu); 

- w przypadku wystąpienia awarii serwis zobowiązuje się do podjęcia działań w celu 

usunięcia awarii w czasie nie przekraczającym 3 godzin; 

- przegląd i sprawdzanie elementów instalacji c.o., c.w.u, instalacji solarnych, 

fotowoltaicznych i wentylacyjnych (2x w sezonie); 

- kontrola prawidłowego działania automatyki w kotłowniach  i w budynkach(1x w sezonie); 

- ogólne oględziny pracy kotłowni (raz w miesiącu);  

III. Termin wykonania zamówienia 

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

IV. Informacje o sposobie składania ofert 

1. Oferty należy składać na skrzynkę pocztową Zamawiającego: 

sekretariat@gminadaszyna.pl 

lub 

w siedzibie Zamawiającego w Daszynie 34A, 99-107 Daszyna – sekretariat. 

2. Termin składania ofert upływa dnia 29.12.2020 r. o godz. 10
00

 

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do 

składania ofert zmienić treść oferty. Dokonaną w ten sposób zmianę zamieszcza się na 

stronie internetowej. 

4. Oferta powinna być sporządzona na niniejszym formularzu ofertowym i podpisana 

przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy-

Oferenta (podpis i pieczątka imienna lub czytelny podpis) 

 

V. Wybór oferty 

1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, z najniższą ceną. 

2. Jedynym kryterium wyboru ofert jest cena ofertowa brutto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest w ofercie podać ryczałtową cenę zawierającą wszystkie 

koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania zamówienia, w tym m.in.: koszt 

robocizny, koszty materiałów, sprzętu, narzędzi i urządzeń użytych do świadczenia 

usługi, koszty odzieży, koszty transportu, zysk, narzuty, ewentualne opusty, 

ubezpieczenie oraz pozostałe składniki cenotwórcze, wszelkie podatki, w tym należy 

podatek VAT i inne należności publicznoprawne. 

4. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 14 dni. 

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 
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6. Termin płatności – 21 dni od dnia wystawienia faktury VAT i wykonania usług 

zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie 

zamówienia w każdym czasie bez podania przyczyny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


