
 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/OZK/2021 

 

w ramach realizowanej inwestycji: 

„Modernizacja linii technologicznej w OZK Olsztyn” 

w trybie zaprojektuj, zbuduj i uruchom. 

 

 

 
I. ZAMAWIAJĄCY 

 

Olsztyńskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. 

ul. Lubelska 43 D, 10-410 Olsztyn 

tel. (89) 533 84 20  

fax. (89) 532 02 28 

www.ozk.olsztyn.pl 

NIP: 7393794815 

REGON: 280522684 
 

 

II. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

 

Główny kod CPV: 42511100-2  
Nazwa kodu CPV: wymiennik ciepła 
 

 

 

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zapytania są : 

- wymienniki wodne pionowe 2szt.o pow. grzewczej 81m² każdy, średnica wymiennika  

1320mm, długość płomieniówek 3400 mm,  max ciśnienie robocze 6 bar,  

 

- wymiennik wodny poziomy 1 szt. o pow. grzewczej 98m², średnica wymiennika 1530 mm, 

długość płomieniówek 1960 mm, max ciśnienie robocze 6 bar, 

 

- kanały spalin o łącznej powierzchni 116 m2, wykonane ze stali węglowej (wymiary: 

600x300, 700, 630, 500, 300). Na kanałach przygotowane szpilki pod izolację grubości 

50 mm). Bez izolacji. Zabezpieczenie antykorozyjne zestawem farb termoodpornych. 

 

Zakres zamówienia winien być zrealizowany do dnia 10 czerwca 2021. 

 

 

 

 

http://www.ozk.olsztyn.pl/


 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Oferta musi być przygotowana w języku polskim. 

2. Oferent winien złożyć ofertę wraz  ze szczegółową wyceną. 

3. Cena na ofercie musi być wyrażona cyfrowo i słownie w kwocie netto i brutto (z VAT). 

4. Oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do 

reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, pełnomocnictwem, 

wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa 

5. Ofertę wypełnić należy w sposób czytelny. Nieczytelne oferty mogą zostać odrzucone. 

6. Oferent składa wraz z ofertą podpisaną klauzulę bezstronności – załącznik nr 1.  

7. Oferta zawiera opis przedmiotu zamówienia odnoszący się co najmniej do zakresu 

parametrów przedmiotu zamówienia określonych w niniejszym zapytaniu. 

8. Cena ofertowa powinna być wyrażona w złotych polskich. Dla zapewnienia równego dostępu 

oferta może być złożona w innej walucie. Porównanie ofert odbędzie się w złotych polskich 

po kursie średnim walut obcych ogłoszonym przez NBP z dnia zamknięcia postępowania. 

 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki: 

1. Złoży poprawnie przygotowaną ofertę zgodnie z zapisami pkt. III i w terminie do dn. 

23 kwietnia 2021 r. do godz. 14.00 weryfikowane w oparciu o złożoną ofertę. 

2. Między Zamawiającym a Oferentem nie występują powiązania osobowe i kapitałowe. 

Oferent składa wraz z ofertą podpisaną klauzulę stanowiącą załącznik nr 1 do 

Zamówienia. 

3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Weryfikowane w oparciu o złożone oferty. 

4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. W ramach oferty musi być 

zaoferowana tylko jedna cena. Weryfikowane w oparciu o złożoną ofertę. 

5. Rozliczenia między Zamawiającymi, a wybranym Oferentem będą prowadzone w 

złotych polskich (PLN). Weryfikowane w oparciu o zapisy oferty. 

6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Weryfikowane w oparciu o złożoną 

ofertę. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

8. Nie dopuszcza się możliwości powierzenia części  lub całości zamówienia 

podwykonawcom.  

 

 

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  

ozk@ozk.olsztyn.pl  lub złożyć w formie papierowej w sekretariacie Spółki tj. 
Olsztyńskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. przy ul. Lubelska 43 D, 10-410 

Olsztyn 
2. Termin składania ofert upływa 23 kwietnia 2021 r. do godz. 14.00. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

5. Zamawiających zastrzega sobie nie wybranie żadnej z ofert. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego. 

7. Informacja o wyborze oferty oraz zaproszenie na spotkanie negocjacyjne zostanie wysłane 

do oferenta za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

 

mailto:ozk@ozk.olsztyn.pl


 

VII. KRYTERIUM WYBORU OFERTY 

 

Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie poniższych kryteriów: 

- cena – 90 pkt. 

- termin realizacji – 10 pkt. 

 

 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

 

Wnioski, informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego należy przekazywać w 

formie elektronicznej  – ozk@ozk.olsztyn.pl najdalej na 4 dni przed upływem 

wymaganego terminu złożenia oferty. 
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