
 

30 lat 
Wigierskiego 
Parku Narodowego 

Nie tylko dla bobrów 

   

Krzywe 82 | 16-402 Suwałki | tel. +48 87 563 25 40 | fax. +48 87 563 25 41 | www.wigry.org.pl | e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl   

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 

 30 000 EURO 

Zamawiający: Wigierski Park Narodowy 

tel. 087 56-32-540, fax 087 56-32-541 

Strona www: www.wigry.org.pl; adres e-mail: wigry_pn@su.onet.pl 

 Godziny pracy 07:00 do 15:00 

 

1. Tryb udzielenia zamówienia  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

rozeznania cenowego bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8) ustawy PZP 

2. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia  

1) Zaprojektowanie i budowa, gazowego źródła ciepła o mocy ok. 120 kW dla 

wielorodzinnego budynku mieszkalnego Krzywe 82 PKOB 1130 

2) Kody CPV  

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45000000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

44621220-7 Kotły grzewcze centralnego ogrzewania 

45331110-0 Instalowanie kotłów 

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 

3) Opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie do: 

a. Pozyskania wszelkich niezbędnych materiałów w tym mapy do celów 

projektowych i sporzadzenia w trzech egzemplarzach projektu budowlanego 

zawierającego komplet opracowań wymienionych w art. 34 ust. 3 ustawy 

Prawo Budowlane tj. Dz. U z 2020 r poz. 1333 dla zamierzenia budowlanego 

polegającego na instalacji kotła/kotłów gazowych, modernizacji istniejącej 

kotłowni, instalacji zbiornika na gaz płynny i przyłącza gazowego od zbiornika 

do kotła. 

b. Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych 

uzgodnień, opinii i pozwolenia na budowę lub dokonanie skutecznego 

zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych jeżeli uzyskanie pozwolenia 

na budowę nie będzie wymagane. 

c. Wykonania robót budowlanych polegających na: 

a) Wykonaniu podstawy pod zbiornik gazu płynnego, dostawy i instalacji 

zbiornika gazu o pojemności ok. 7000 m3 

b) Wykonaniu przyłącza od zbiornika gazu do kotła 

c) Dostawie, podłączeniu do instalacji gazowej i uruchomieniu kotła/kotłów 

gazowych na gaz płynny. Konstrukcja dostarczonego kotła musi 

umożliwiać zamianę paliwa na gaz ziemny bez potrzeby jakichkolwiek 

przeróbek lub wymiany palnika. Zaprojektowane i wykonane rozwiązanie 

http://www.wigry.org.pl/
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musi pokrywać zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzewania 

budynku i ogrzania wody użytkowej w 100% oraz umożliwiać pracę z 

ograniczoną mocą celem przygotowania w okresie letnim c.w.u.. Instalację 

należy zaprojektować i wykonać w taki sposób aby w przypadku awarii 

pompy ciepła automatycznie przejmowała na siebie w 100 % zasilanie w 

ciepło instalacji c.o i c.w.u. Zamawiający dopuszcza instalację jednego lub 

kaskady maksymalnie dwóch kotłów gazowych o łącznej mocy ok. 120 kW. 

W przypadku instalacji jednego kotła musi on posiadać możliwość 

ograniczenia mocy do poziomu wymaganego jedynie do podgrzewania 

c.w.u. w dwóch zasobnikach po 300 litrów każdy. 

d) Modernizacji wewnętrznej instalacji wewnątrz kotłowni (połączenie kotła 

gazowego z istniejącym sprzegłem hydraulicznym i instalacją 

przygotowania c.w.u.) i podłączeniem kota/kotłów do tej instalacji 

e) Roboty ziemne i budowlane związane z wykonaniem fundamentu i płyty 

pod zbiornik gazu, przyłącza gazowego oraz wszelkich napraw uszkodzeń, 

przebić, przewiertów w strukturze budynku oraz żwirowej i betonowej 

nawierzchni drogi wewnętrznej 

d. Zamawiający wymaga podania w ofercie danych identyfikujących planowane 

do instalacji główne urządzenia tj kocioł lub kotły w przypadku planowanej 

instalacji kaskady. Wymaga się podania następujących informacji 

a) producent kotła 

b) model i typ kotła 

c) moc grzewczą kotła/kotów dla dla temperatur  Tv/ Tr = 50/30 0 C  

e. Opracowania i przekazanie zamawiającemu instrukcji eksploatacji oraz 

przeszkolenie wskazanego przez Zamawiającego pracownika w zakresie 

obsługi i sterowania zainstalowanymi urządzeniami. 

f. Przygotowania dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacji geodezyjnej 

niezbędnej do zgłoszenia zakończenia realizacji robót budowlanych lub 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie przez organy państwowej administracji 

budowlanej i/lub UDT jeśli zostanie takie nałożone. 

g. Ustanowienia kierownika budowy posiadającego wymagane prawem 

uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie w zakresie instalacji gazowych. 

4) Szczególowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno Użytkowy 

(PFU) Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ 

3. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.04.2021 

4. Ważne zalecenia wykonawcze i organizacyjne dotyczące planowanych robót 

budowlanych 

W związku z tym, że realizacja zamówienia odbywać się będzie w czynnym obiekcie 

Zamawiający wymaga aby: 

1) prace związane z wykonaniem przyłącza gazowego odbywały się w taki sposób aby 

umożliwić nieprzerwany ruch na drodze wewnętrznej lub aby zamknięcie drogi nie 

trwało dłużej niż 1 dzień. O planowanym zamknięciu drogi należy powiadomić 

Zamawiającego z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem. 

2) prace wykonywane wewnątrz kotłowni związane z modernizacją instalacji c.o i c.w.u. 

nie powodowały unieruchomienia instalacji na dłużej niż 5 godzin. 
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5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych: 

6. Gwarancja. 

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane i 

instalacyjne na okres: 

1) co najmniej 5 lat od dnia odbioru przedmiotu zamówienia 

2) z zastrzeżeniem że gwarancja na system spalinowo powietrzny i wymiennik ciepła w 

kotle nie może być krótsza niż 10 lat. 

Zamawiający wymaga, aby w okresie zimowym tj. od  16 września do 15 kwietnia, 

czas reakcji serwisu wynosił maksimum 24 godziny od przyjęcia zgłoszenia a w 

okresie letnim tj. od  15 kwietnia  do 15 września czas reakcji serwisu wynosił 

maksimum do 72 godzin od przyjęcia zgłoszenia (fax, e-mail, pismo). W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody Zamawiającego czas na 

rozpoczęcie usuwania usterki może zostać wydłużony 

7. Warunki udziału w postępowaniu:  

1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę 

pracowników wykonujących prace fizyczne związane z wykonaniem: 

a. Robót rozbiórkowych 

b. Wykonaniem robót ziemnych i fundamentowych 

c. Instalacją zbiornika gazu i wykonaniem przyłącza gazowego 

d. Instalacją kotła/kotłów gazowych 

e. Modernizacją instalacji c.o i c.w.u 

f. Modernizacją instalacji elektrycznej 

g. Wykonaniem robót odtworzeniowych i naprawczych w konstrukcji budynku i 

nawierzchni drogi wewnętrznej 

Dopuszcza się zlecenie w/w robót podwykonawcom pod warunkiem zatrudniania 

przez nich pracowników na podstawie umowy o pracę. Zamawiający na 

potwierdzenie faktu zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę może 

zażądać na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia jak i realizacji 

zamówienia dokumentów to potwierdzających. Odmowa dostarczenia wyżej 

wymienionego potwierdzenia skutkować będzie: 

a. Na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – spowoduje 

odrzucenie oferty 

b. Na etapie realizacji robót budowlanych spowoduje naliczenie kar umownych w 

wysokości 200 zł dziennie za każdego pracownika. 

2) Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że na etapie realizacji zamówienia 

dysponował będzie : 

a. Co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub ważne 

uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów prawa; 

b. Co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub ważne 

uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów prawa, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy. 
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Do oferty należy dołączyć kserokopie decyzji o nadaniu uprawnień do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  oraz zaświadczeń o 

przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego  

8. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być 

sformułowane na piśmie i skierowane na adres Wigierski Park Narodowy 16-402 

Suwałki; Krzywe 82 fax 87 5632 541 e-mail marek.wrona@wigry.org.pl 

9. Osoba prowadząca postępowanie po stronie Zamawiającego:  

Marek Wrona tel. 601-917-567; e-mail marek.wrona@wigry.org.pl 

10. Opis sposobu przygotowania ofert 

1) Oferta musi być napisana w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku 

obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

2) Oferty należy składać w jednym egzemplarzu. 

3) Formularz ofertowy musi być zgodny w treści z załączonym do SIWZ wzorem 

stanowiącym załącznik nr 1. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę 

własnego formularza ofertowego Zamawiający wymaga, aby zawierał on wszystkie 

informacje zawarte w formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. Oferta 

musi być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej, podpis 

lub podpisy muszą być czytelne lub opatrzone pieczęciami imiennymi. 

4) Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową 

oddzielnie dla każdego z mieszkań. 

5) W przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć 

ORYGINAŁ lub kopię poświadczoną notarialnie pełnomocnictwa udzielonego osobie 

podpisującej ofertę przez osobę prawnie upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy. 

6) Wszystkie wypełnione strony powinny być ponumerowane i zaparafowane. 

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za brak w ofercie stron 

pozbawionych kolejnych numerów. 

7)  Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu przetargowym tylko 

jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z postępowania 

8) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę 

podpisującą ofertę 

9) Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni od upłynięcia terminu 

otwarcia ofert. 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

1) Oferty należy składać do dnia 21.12.2020 do godz. 10:00 

2) Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w następujący sposób: 

a. W formie elektronicznej za pośrednictwem portalu Miniportal na skrzynkę ePUAP 

Zamawiającego /WigierskiPN/skrytka  

a) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci 

elektronicznej w formacie danych .doc; .docx; .odt; .pdf; .txt; .ods; .xls; .xlsx  

b) Oferta przed wysłaniem musi zostać podpisana kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym i zaszyfrowana. Program do szyfrowania dostępny jest pod 

linkiem https://miniportal.uzp.gov.pl/AplikacjaSzyfrowanie.aspx Klucz publiczny 

niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest na MiniPortalu. 

Sposób szyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z 

mailto:marek.wrona@wigry.org.pl
mailto:marek.wrona@wigry.org.pl
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MiniPortalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf 

c) Wiadomość zawierająca zaszyfrowaną ofertę powinna być opatrzona: nazwą i 

dokładnym adresem oferenta oraz zapisem: Zaprojektowanie i budowa, 

gazowego źródła ciepła o mocy ok. 120 kW dla wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego Krzywe 82 PKOB 1130 nie otwierać przed 21.12.2020 

godz.10:10” 

d) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do 

komunikacji wynosi 150 MB.  

e) Za datę przekazania oferty oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 

wpłynięcia na konto ePUAP Zamawiającego  

b. W formie pisemnej, tradycyjnej przesyłki dostarczonej za pośrednictwem, poczty, 

kuriera lub osobiście na adres na adres Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki; 

Krzywe 82. 

Koperta zawierająca ofertę powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem 

oferenta oraz zapisem: Zaprojektowanie i budowa, gazowego źródła ciepła o mocy 

ok. 120 kW dla wielorodzinnego budynku mieszkalnego Krzywe 82 PKOB 1130 nie 

otwierać przed 21.12.2020 godz.10:10” 

3) Ze względu na epidemię Covid 19 Zamawiający nie planuje publicznego otwarcia 

ofert. Niezwłocznie po otwarciu zestawienie otwartych ofert zostanie zamieszczone 

na BIP Zamawiającego oraz przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej do 

wykonawców którzy złożą oferty. 

12. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty 

1) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. 

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały 

dokonane przed upływem terminu otwarcia ofert. 

2) Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i 

według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty 

(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA".  

3) W przypadku złożenia kilku zmian kopertę (paczkę) każdej kolejnej zmiany należy 

dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr …”. 

4) Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 

podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie 

należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 

Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy 

dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 

13 Miejsce i termin otwarcia ofert: adres Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki; 

Krzywe 82 – sala konferencyjna dnia 21.12.2020 godz. 10:10 

14 Opis sposobu wyliczenia i podania ceny ofertowej.  

1) Cena oferty musi być podana w PLN w kwocie brutto. 

2) Zamawiający jako formę rozliczenia przyjmuje wynagrodzenie ryczałtowe. 

3) Cena może być tylko jedna. 

4) Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). 

15 Zamawiający poprawi w ofercie  

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf
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2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie 

zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

16 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

17 Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów  

Cena 100 %. 

Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który zaoferuje najniższą 

cenę za realizacje przedmiotu zamówienia. 

18 Informacje dotyczące umowy 

1) umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej; 

2) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie 

do informacji publicznej;  

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy 

4) pozostałe kwestie odnoszące się do umowy, w tym dot. możliwości dokonania zmiany 

umowy oraz warunków takiej zmiany zostały opisane we wzorze umowy stanowiącym 

Załącznik Nr 2, 

19. Środki ochrony prawnej 

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy PZP, wobec czego 

Wykonawcom nie przysługują przewidziane tam środki ochrony prawnej. Wykonawcy 

przysługuje natomiast prawo do wniesienia skargi do właściwego sądu. 

20. Jawność postępowania         

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści ofert za wyjątkiem części 

wyraźnie oznaczonych jako tajemnica przedsiębiorstwa. Uwaga: Zastrzeżenie informacji 

dotyczących ceny oferty, terminu realizacji, okresu gwarancji i spełniania warunków 

udziału w postępowaniu będzie nieskuteczne. 

21. Udostępnienie dokumentów postępowania zainteresowanym odbywać się będzie wg 

poniższych zasad: 

1) Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w 

czasie godzin jego urzędowania tj od poniedziałku do piątku w godź 730-1430. 

2) Zamawiający wyznaczy osobę, w której obecności udostępnione zostaną dokumenty. 

3) Zamawiający odpłatnie umożliwi kopiowanie dokumentów na sprzęcie 

Zamawiającego. Koszt kopiowania 1 zł za 1 stronę. 

4) Fotografowanie dokumentów nie wymaga opłat. 

22. Klauzula informacyjna RODO  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach, zgodnie 

z procedurą wyboru Wykonawcy na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, 

jest Wigierski Park Narodowy z siedzibą w Krzywem 82, 16-402 Suwałki.  Z 
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Administratorem można skontaktować się telefonicznie: 87 563 27 40 lub przez 

adres e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl. 

2) Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych oraz Pani/Pana praw wynikających z RODO, można kierować do 

wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@wigry.org.pl 

lub pisząc na adres siedziby wskazany  

w punkcie 1 powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”. 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO 

w związku z udzieloną zgodą na udział w postępowaniu, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w 

celu związanym z procedurą wyboru Wykonawcy dla zadania, którego zapytanie 

dotyczy, a w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej Pani/Pana dane 

osobowe będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków w związku z realizacją 

umowy zawartej z wybranym Wykonawcą na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO.  

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym w 

wyniku wypełnienia obowiązków prawnych administratora udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania, w związku z zasadą jawności udzielania zamówień.  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od momentu zakończenia 

postępowania, do którego dane osobowe zostały zebrane, tj. od momentu 

ostatecznego wyboru oferty, a w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do celów, do jakich zostały zebrane, t. 

j. zawarcia umowy a następnie będą przetwarzane do czasu jej zakończenia i 

przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu umowy zgodnie z przepisami 

prawa. 

6) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w 

celu związanym z udziałem w procedurze wyboru Wykonawcy dla zadania, którego 

zapytanie dotyczy, a w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej, podanie 

przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia umowy.   

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

8) Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; 

− na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych*; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO **;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

− prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej 

przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem***. 
* 

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub usunięcia nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 

jego załączników. 
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** 
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 

praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
*** 

Wyjaśnienie: cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników.  

23. Załączniki  

1) Załącznik nr 1 Wzór oferty 

2) Załącznik nr 2 Projekt umowy 

3) Załącznik nr 3 Dokumentacja projektowa 

 
        
 
 
 
 
 
 
 

Zatwierdzam 
 
 
 
        Krzywe. dnia …………… 2020 
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Załącznik nr 1 

OFERTA  

Nazwa Wykonawcy  

Adres Wykonawcy  

Nr. Telefonu  

Nr. Fax  

Adres e-mail  

NIP  

REGON  

 
1. Zobowiązuję się do realizacji na rzecz Wigierskiego Parku Narodowego zamówienia pn.: 

 Zaprojektowanie i budowa, gazowego źródła ciepła o mocy ok. 120 kW dla 

wielorodzinnego budynku mieszkalnego Krzywe 82 PKOB 1130. 

a. W trakcie wykonania zamówienia zostanie zainstalowany kocioł 

firmy…………………………… model……………….. o mocy………………..  

b. oraz  kocioł firmy…………………………… model……………….. o 

mocy………………….….. 

W przypadku instalacji kaskady 2 kotłów w pkt a i b należy opisać oba urządzenia 

Wartość netto Stawka VAT Kwota VAT Wartość brutto 

 8 %   

 
1) Zamówienie zrealizuję w terminie do dnia………………… 

2) Na wykonane dostawy i roboty budowlane udzielę gwarancji jakości na okres: 

a. 5 lat dla zrealizowanych robót budowlanych i instalacyjnych oraz 

zamontowanych materiałów. 

b. 10 lat na zainstalowane elementy systemu odprowadzenia spalin i 

doprowadzenia powietrza do spalania oraz wymiennika ciepła w kotle 

gazowym. 

2. Oświadczenia 

a. Akceptuję treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

b. Akceptuję projekt umowy na wykonanie zamówienia. 
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c. Zobowiązuję się powierzyć wykonanie niżej wskazanych robót budowlanych 

pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę: 

a) Robót rozbiórkowych 

b) Wykonaniem robót ziemnych i fundamentowych 

c) Instalacją zbiornika gazu i wykonaniem przyłącza gazowego 

d) Instalacją kotła/kotłów gazowych 

e) Modernizacją instalacji c.o i c.w.u 

f) Modernizacją instalacji elektrycznej 

g) Wykonaniem robót odtworzeniowych i naprawczych w konstrukcji budynku i 

nawierzchni drogi wewnętrznej 

3. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert. 

 
Załączniki: np. upoważnienie, pełnomocnictwa w przypadku ofert składanych wspólnie…………  
 

1. Kosztorys ofertowy  
2.  ………………………………………………………………………………………………. 

Oferta składa się z ....................ponumerowanych i trwale spiętych stron. 

       

 

        Data i podpis 

       Upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

 

 

      ………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


