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zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego dla zamówień określonych w art. 

4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych /Dz.U. Nr 223 z 2007 r. poz. 
1655 z późn. zm./ na wykonanie zamówienia pod nazwą:  

 

„Projekt kotłowni gazowej” 

 

1. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA   

1.1.  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu i kosztorysu kotłowni gazowej w budynku 
mieszkalnym, trzykondygnacyjnym 18- lokalowym o powierzchni użytkowej 766,5 m2 położonym w 

Węgrowie przy ul. Piłsudskiego 7. 

1.2. W projekcie należy uwzględnić wykonanie kotłowni w pomieszczeniu piwnicy z kotłem 
dwufunkcyjnym c.o. + c.w. wraz z zasobnikiem na ciepłą wodę, wyprowadzenie przewodu 

spalinowego z rur stalowych  na zewnątrz budynku oraz montaż instalacji c.o .  Projekt winien 
zawierać  podłączenia 18 kuchenek gazowych do instalacji gazowej. 

1.3.  Kody CPV:      71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

  

2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

2.1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 45  dni od dnia podpisania umowy  

3.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

3.1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej. 
3.2. Cena oferty musi być podana w PLN cyframi i słownie. 

3.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3.4. Oferta musi być złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać: 
a. nazwę i adres Zamawiającego 

b. nazwę zamówienia, 
c. nazwę i dokładny adres Wykonawcy  

 

4.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 

4.1. Oferta musi być złożona w, Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  
ul. Gdańska 69,07-100 Węgrów najpóźniej do dnia 22.04.2011  r. do godz. 12:30 wraz z 

załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed 

datą złożenia oferty.  
4.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.04.2011 r. w Przedsiębiorstwie Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów o godz. 13:00 

4.3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
4.4  Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

4.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. 

 
5.  OCENA OFERT  
 
5.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w 

zaproszeniu. Kryteriami oceny ofert są: 
1) cena – 100 % 

5.2. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

5.3. Cenę oferty należy określić w wysokości netto i brutto z wyszczególnieniem podatku VAT. 
Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. 
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6.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
6.1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 
internetowej znajdującej się pod adresem www.pgk.wegrow.pl 
 

7.  DODATKOWE POSTANOWIENIA 

7.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
7.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

7.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. 

 

ZAŁĄCZNIKI  
 
Zał. Nr 1   Formularz oferty  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           ZAŁĄCZNIK NR 1 
 

 
 

 
  OFERTA  

 

  
 

 
 

Nazwa zamówienia 
 

 

„PROJEKT KOTŁOWNI GAZOWEJ” 

  

 

Nazwa  Zamawiającego 

  

 

Wspólnota Mieszkaniowa Piłsudskiego 7 

 

Siedziba Zamawiającego 

 

 

ul. Gdańska 69,  07-100 Węgrów 

 

Nazwa Wykonawcy 

 

 

 

Adres Wykonawcy 

 

 

 



                

                    Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu  o udzielenie zamówienia   

publicznego, prowadzonego w trybie publicznego zaproszenia do składania ofert na Projekt kotłowni 
gazowej  
 

1. oferuję wykonanie zamówienia za:   
  

cena netto ………………………… ....PLN            

                    /słownie:............................................................................................................../ 

   VAT ……………………………….......... PLN 

  cena brutto ………………………….....PLN 

  /słownie: ……………………………………………………………………................................…...../ 

 

2. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie 30 dni od daty podpisania umowy. 
3. Oświadczam, że: 

3.1.  Zapoznałem się z treścią zaproszenia i  nie wnoszę do niego zastrzeżeń; 

3.2.  Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania  
        zamówienia. 

 
 

 
 

 

    …………......…… dnia, ………..……               ….…………………………………… 
            podpis i pieczątka Wykonawcy  

 

 

 

 
 


