
 

                                 

                                                         Technikum nr 8 w Katowicach 

                                                          40-092 Katowice ul. Mickiewicza 16 

 
 
Nr sprawy T8/1/2021     Katowice 06.04.2021 
 

ANALIZA RYNKU   
zapytanie ofertowe na wykonanie zakupu kotła c.o. wraz z montażem i innymi usługami 

towarzyszącymi 
 
 

Zamawiający:  
Miasto Katowice 
ul. Młyńska 4 
40-098 Katowice 
 
Pełnomocnik Zamawiającego: 
Technikum nr 8 w Katowicach 
40-092 Katowice ul. Mickiewicza 16 
   
zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty w przedmiocie zamówienia, z uwzględnieniem poniżej 
określonych wymagań. 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest zadanie : 
Inwestycja dotycząca instalacji technicznych – zakup kotła c.o. wraz z montażem i innymi usługami 
towarzyszącymi.  
Szczegółowy zakres robót oraz warunki techniczne ich wykonania określone zostały w załączonym do 
Zapytania Ofertowego zakresie robót – załącznik 1. 

2. Tryb udzielania zamówienia 
Zamówienie jest realizowane w formie analizy rynku poprzez porównanie ofert, na podstawie ustawy Prawo 
zamówień publicznych z 11 września 2019 (Dz. U. z 2019 r.  poz. 2019 z późn. zm.).  
Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do 
zawarcia umowy. 

3. Termin i miejsce wykonania zamówienia 
Zamawiający wymaga, aby zamówienie było wykonane w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy . 
Miejscem wykonania zamówienia jest budynek i teren T8 przy ul. Mickiewicza 16 w Katowicach.  
 

 
4.  Opis sposobu przygotowania ofert 
Oferta  powinna być złożona w kopercie, na załączonym formularzu lub według jego wzoru i powinna 
zawierać cenę ofertową. Koperta powinna być oznaczona następująco:  
Oferta na - Inwestycja dotycząca instalacji technicznych – zakup kotła c.o. wraz z montażem i 
innymi usługami towarzyszącymi  na terenie  T8 przy ul. Mickiewicza 16 w Katowicach – polegająca 
na wykonaniu prac uzupełniająco-dostawczych.  
 
Opis sposobu obliczenia ceny  
Cenę oferty wykonawca winien wyliczyć na podstawie kalkulacji , sporządzonej według zakresu robót 
przekazanego w załączeniu do Zapytania Ofertowego. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych. 

5. Miejsce i termin składania ofert. 
Oferty należy złożyć dnia 7.04.2021r.do godziny 15.00 w siedzibie Pełnomocnika  Zamawiającego w 
Technikum nr 8 ul. Mickiewicza 16 w Katowicach. 
 
7. Ocena ofert 
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.  
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Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, który złoży ofertę najkorzystniejszą. Za 
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę punktową w oparciu  
o następujące kryteria:  
Kryterium nr 1: cena oferty. Waga kryterium: 100%. 

C = ( Cmin / Cof) x 100  
gdzie:  

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,  
Cof – cena badanej oferty,  
C – ilość punktów za cenę badanej oferty.  

Oferta ta zostanie odrzucona, jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia, o czym Zamawiający powiadomi wykonawcę. 
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. 
Wykonawca pozostaje związany treścią złożonej oferty przez okres 15 dni. 

6. Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi oferentów, którzy złożyli oferty.  
Zawarcie umowy nastąpi bez zbędnej zwłoki. 
 
9. Wynagrodzenie wykonawcy  
Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia, ustalone na podstawie ceny podanej w ofercie, przyjmuje się 
jako ryczałtowe.  
Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni od dnia złożenia 
faktury. 
   
10. Informacje dodatkowe. 
Wybrany wykonawca przedłoży aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami i udzielania dodatkowych informacji technicznych są 
Inspektorzy Nadzoru CUW : 

- roboty budowlane Grażyna Bryk 

- instalacje elektryczne Robert Piasecki 

- instalacje sanitarne Waldemar Skrzys   

 
11. Załączniki:  

1. Wymagany zakres robót. 
2. Formularz ofertowy (propozycja-dopuszczalna inna forma). 
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 Załącznik nr1 

Wymagany zakres robót od wykonawcy zamówienia 
 Dla Technikum nr 8 ul. Mickiewicza 16  Katowice  

L.p. Opis i szacunkowy zakres robót do wykonania 

1. Demontaż kotła żeliwnego na koks KZ-5 172 kW (obecnie po uprzednich 
awariach pomniejszonego do ok.150 kW) i części instalacji z utylizacją i 
protokołem utylizacji 

2. Zakup i dostawa kotła na ekogroszek/pelet 150 kW typ MAX firmy Protech, 
5 klasy spełniającego ustawę antysmogową ( z zasobnikiem po lewej gdy 
się patrzy na przód kotła)  

3. Zakup, dostawa, montaż nowych odcinków instalacji  z zaworami 
odcinającymi + zwrotnymi + regulującymi/mieszającymi, armaturą 
kontrolno-pomiarową temperatury/ciśnienia, pompy, filtrów, automatyki 
kotłowej (regulator/programator), czujników oraz innych niezbędnych 
elementów, wraz z doborem przy urządzeniach tego wymagających. 
Rozruch próbny z udziałem autoryzowanego serwisanta producenta kotła 
połączony z szkoleniem instruktażowym dla obsługi kotłowni T8 
Sporządzenie 2-ch egzemplarzy dokumentacji powykonawczej 
składających się z: 
- schematu technologicznego kotłowni (zafoliowanego na A3) 
- DTR producenta kotła (dokumentacja techniczno-rozruchowa) 
- protokół z rozruchu wystawiony przez serwisanta producenta 
- protokołu utylizacji 
- protokołu pomiarów elektrycznych 
- protokołu kominiarskiego 
- gwarancji producentów na kocioł i inne urządzenia 
- potwierdzenia 5 klasy kotła wg ustawy antysmogowej  
- instrukcji innych urządzeń np.pompy   
- aprobat i dopuszczeni dla kotła oraz innych  urządzeń  

4. Prace elektryczne – wykonanie nowych podłączeń do urządzeń wraz z 
nową tablicą zabezpieczeń i wykonanie wymaganych pomiarów przez 
osobę uprawnioną (G1) potwierdzonych  protokołem    

5. Prace budowlane – rozkucie starych drzwi  do potrzebnej szerokości i 
wysokości , przygotowanie zjazdu dla kotła o łącznej masie 1,5 tony i 
dalsze konieczne wyburzenia ścianek na trasie dostawy kotła, dostawa i 
montaż stalowych drzwi p-poż , odtworzenia framug/schodów/innych, 
poprawienie fundamentu, przebudowanie czopucha, odtworzenia ścianek, 
tynku ,kafelek i inne niezbędne prace budowlane . Wykonanie przez 
Mistrza Kominiarza oceny wykonane podłączenia do komina 
potwierdzonego protokołem kominiarskim   

6. Dostawa ekogroszku dla  wstępnych potrzeb rozruchowo-grzewczych 
(zalecany z KWK Bobrek lub Wujek) 

7 Wymagania: 
- Niezależnie od powyższych danych zobowiązuje się Wykonawcę do  
  wykonania własnego obmiaru wstępnego na podstawie powyższej  
  zakresu i własnych oględzin w Technikum nr 8. 
- Dostarczone urządzenia i materiały muszą mieć atesty i dopuszczenia 
- Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 
- Odbiór odbędzie się przy udziale inspektorów CUW 
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           Załącznik nr2 
OFERTA 

 
 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 
…………………………………………….. 
 
…………………………………………….. 
 
 
 

W odpowiedzi na otrzymane Zapytanie Ofertowe, na zadanie: 
 Inwestycja dotycząca instalacji technicznych – zakup kotła c.o. wraz z montażem i innymi usługami     
 towarzyszącymi.  
 
 
oferuję wykonanie całości zamówienia zgodnie z warunkami Zapytania Ofertowego. 
Cena wykonania zamówienia: 
 

Netto ………………………………… zł 
  
(słownie złotych: ……………………..……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. ) 

 
Brutto ……………..…………………… zł 

 
Cena zawiera podatek VAT w wysokości ……… %. 

 
Oświadczam, że: 

- Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie określonym w Zapytaniu Ofertowym. 

- Na wykonywane roboty udzielam gwarancji jakości na okres: 36 miesięcy 

- Zapoznałem się z warunkami Zapytania Ofertowego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. 

- Uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 

- Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez 15 dni od dnia upływu terminu składania ofert.  

   

 
 
 
 
 
 
…………………….., dn. ……………………..     ………………………………. 

(Podpis wykonawcy/osoby uprawnionej do 
występowania w imieniu wykonawcy) 

 

 

 

 

 
Pieczęć Wykonawcy 


