Ogłoszenie
Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych „PROMAT” Sp. z o.o. w Chwaszczynie
ul. Ekologiczna 7, KRS 0000077776, zaprasza do składania ofert przez osoby indywidualne,
grupy oraz instytucje na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania
inwestycyjnego pn. „Przebudowa systemu ciepłowniczego, w tym przebudowa kotłowni
osiedlowej i sieci z przyłączami ciepłowniczymi wysokoparametrowymi do budynków w
rejonie ul. Mokotowska, Czerniakowska i Przechodnia w Debrznie, w celu zmniejszenia
emisyjności gazów cieplarnianych i poprawy efektywności.”
Postępowanie o udzieleniu zamówienia nie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.). Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania
ofertowego, Z.I.T.E. „Promat” zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez
podania przyczyny.
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji
przebudowy systemu ciepłowniczego i sieci z przyłączami ciepłowniczymi
wysokoparametrowymi do budynków w rejonie ul. Mokotowska, Czerniakowska i Przechodnia
w Debrznie, w celu zmniejszenia emisyjności gazów cieplarnianych i poprawy efektywności,
a także przy dostawie, montażu oraz uruchomieniu 15 węzłów cieplnych jednofunkcyjnych
wraz z dostosowaniem pomieszczeń węzłów cieplnych do wymagań zawartych w normie PNB-02423:1999
Szczegółowy zakres obowiązków przedstawiony został w projekcie umowy stanowiącej
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
Przewidywany czas rozpoczęcia realizacji inwestycji: 01.03.2020 r.
Przewidywany czas realizacji inwestycji: 30.08.2020 r.
W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca który spełnia wymienione w niniejszym
akapicie warunki szczegółowe udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub
zawodowej:
1. Wykonawca wykaże, że osoby skierowane do realizacji zamówienia w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi posiadają kwalifikacje i doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji
inspektora nadzoru branży sanitarnej.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie
załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń.

Oferta winna zawierać:
1. Cenę netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, dane kontaktowe oraz
dokumenty potwierdzające wymagane uprawnienia i doświadczenie Wykonawcy
zlecenia.
2. Cena ofertowa musi być jednoznaczna i ostateczna. Zostanie wprowadzona do umowy
jako obowiązujące strony wynagrodzenie ryczałtowe niezmienne przez okres realizacji
przedmiotu zamówienia.
3. Podpisane przez oferenta „Oświadczenie oferenta”, którego wzór stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
4. Ważność oferty min. 30 dni.
Kryteria oceny oferty:
1. Cena ofertowa – waga kryterium 100%.
Miejsce składania ofert:
Składanie ofert na e-mail: przetargi@promat.pl
Lub Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych „Promat” Sp. Z o.o. w Chwaszczynie,
ul. Ekologiczna 7, 80-209 Chwaszczynie.
Termin składania ofert:
Do 10.02.2020 r. godz. 11:00
Osoba do kontaktu:
Alicja Pracz – Kierownik Kontraktu, tel. 885 660 236, e-mail: przetargi@promat.pl

Załączniki:
1. Oświadczenie oferenta
2. Projekt umowy
3. Formularz ofertowy

