Wrocław, 17.02.2017
DSN "DOLSIN"
ul. Trzmielowicka 7/9
54-002 Wrocław

Zapytanie ofertowe 1/2017

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
I.1. Nazwa: DSN "DOLSIN"
I.2. Adres: ul. Trzmielowicka 7/9
I.3. NIP: 8960002551
I.4. REGON: 00045646700000
I.5. Godziny urzędowania: 7.00 – 15.00
I.6. Dane teleadresowe: ul. Trzmielowicka 7/9, 54-002 Wrocław,
dolsin@dolsin.com.pl, +48 71 349 38 15
I.7. Strona internetowa: www.dolsin.com.pl

W związku z realizacją projektu pt. „Termomodernizacja budynku Dolnośląskiej Spółdzielni
Niewidomych DOLSIN przy ul. Trzmielowickiej 7/9” dofinansowanego w ramach Poddziałania 3.2.A.
Głęboka modernizacja energetyczna obiektów, w tym wymiana lub modernizacja źródła energii,
mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz
zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł
w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji), w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

CWU w systemie rur preizolowanych
Projekt realizowany w ramach Poddziałania 3.2.A. Głęboka modernizacja energetyczna obiektów,
w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności
energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji
i trigeneracji), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 20142020

Strona

Dostawę i montaż fabrycznie nowej powietrznej pompy ciepła, wykonanie zewnętrznej instalacji

1

Dolnośląska Spółdzielnia Niewidomych DOLSIN zaprasza do składania ofert na:

Dostawę i montaż fabrycznie nowego gazowego kotła kondensacyjnego 70/55C oraz wymiana
zewnętrznej instalacji cieplnej (montaż rur preizolowanych).
KODy CPV: 45231221-0 - Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających
45331110-0 Instalowanie kotłów
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
II.1. Zamówienie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w punkcie 6.5.2
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
II.2. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania ofertowego z chwilą publikacji ogłoszenia
o zamówieniu na stronie internetowej DSN DOLSIN (http://www.dolsin.com.pl), w bazie
konkurencyjności oraz z chwilą przesłania zaproszenia do składania ofert do trzech potencjalnych
dostawców.
II.3. W postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164).

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
III.1 Wymagania przedmiotowe

Pozycja w przedmiarze robót
1. Dostawa i montaż fabrycznie nowej

powietrznej pompy
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ciepła, wykonanie zewnętrznej instalacji CWU w systemie rur

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 3.2.A. Głęboka modernizacja energetyczna obiektów,
w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności
energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji
i trigeneracji), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 20142020

- dostawa i montaż urządzenia powietrznej pompy ciepła (2szt49,50
zgodnie z przedmiarem robót) z zasobnikiem oraz
zabezpieczeniem instalacji.
- preizolowana sieć rozprowadzająca ciepłą wodę od kotłowni 108-205 (50% tych pozycji
stanowi ten koszt, pozostała
(zasilanie podłączonych obiektów),
część poniżej)
2. Dostawa i montaż fabrycznie nowego gazowego kotła
kondensacyjnego 70/55C oraz wymiana zewnętrznej instalacji
cieplnej (montaż rur preizolowanych).
- kotłownia wraz z automatyką, urządzeniami zabezpieczającymi,
kominem oraz doprowadzeniem gazu, w tym:
Kocioł z wyposażeniem i automatyką pogodową 2 komplety 30,31,91, 107
(2 szt.)
Komin - 2 komplety (2 szt.) (dwuścienny komin z zestawem 32,33
montażowym, łącznie z neutralizatorem)
System bezpieczeństwa komplet (1 szt.)

21-27

Naczynia przeponowe, zawory bezpieczeństwa, zawory 34-48, 51-90
odcinające i regulacyjne
Instalacja gazu (podłączenie do kotłów)

1-20

Prace demontażowe

28,29

Wykonanie fundamentów pod kotły

92-106

-

preizolowaną sieć rozprowadzającą od kotłowni (zasilanie 108-205 (50% tych pozycji
stanowi ten koszt)
podłączonych
obiektów);
wykonanie
instalacji centralnego ogrzewania pomiędzy kotłownią, a
ogrzewanymi budynkami.

Parametry techniczne kotła z wyposażeniem i automatyką pogodową:
- Kocioł musi spełniać wymogi minimalnego poziomu efektywności energetycznej oraz normami emisji
zanieczyszczeń określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z 21.10.2009 –

- wymagana moc kotła: 285 kW
Projekt realizowany w ramach Poddziałania 3.2.A. Głęboka modernizacja energetyczna obiektów,
w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności
energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji
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efektywność energetyczne na poziomie od D do A+++ oraz emisji nie większej niż 56mg/kWh.

- emisja hałasu: maksymalnie 61 dB
- maksymalne wymiary: 1800mm (wysokość) x 1000mm (szerokość) x 1500mm (głębokość)
- Sprawność dla parametrów 40/30C: niemniej niż 109%
- Sprawność dla parametrów 75/60C: niemniej niż 106%

W celu prawidłowego oszacowania kosztu prac należy zapoznać się z załącznikami: specyfikacja
techniczna, projekt budowlany (wraz z rysunkami) i przedmiar robót.
III.2 Wymagania gwarancyjne:
Minimum 24 miesiące gwarancji od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego całej inwestycji
(na całość zamówienia).

Niespełnienie powyższych warunków (III.1 i III.2) będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

III.3. Informacja dotycząca dokumentacji projektowej:
Dopuszcza się zmianę systemów, materiałów i producentów urządzeń na równoważne w stosunku do
założonych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem spełnienia wymagań stawianych im w
projekcie, niepogorszeniu ich parametrów, zachowania celu któremu mają służyć. Ewentualne
wskazania w dokumentacji projektowej nazw własnych producentów i typów urządzeń, czy materiałów
należy traktować jako definiujące minimalne wymagania materiałowe.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
IV.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności.
2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznych oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
3. Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym bądź osobami
Projekt realizowany w ramach Poddziałania 3.2.A. Głęboka modernizacja energetyczna obiektów,
w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności
energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji
i trigeneracji), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 20142020
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przedmiotu zamówienia.

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem oraz
przeprowadzaniem wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika
d. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania powyższych warunków.
Wykonawca potwierdzi spełnianie ww. warunków poprzez złożenie oświadczenia
stanowiącego załącznik nr 1b.

V. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA


Termin wykonania zamówienia: 2 miesiące od czasu podpisania umowy.



Miejsce: Projekt będzie realizowany we Wrocławiu, na ulicy Trzmielowickiej 7/9 w siedzibie
spółdzielni DOLSIN.

VI. SPOSÓB OBLICZANIA CENY I WYBORU OFERT
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:
Lp.

Nazwa

Waga kryterium – ilość punktów

1.

Cena netto całego zamówienia

80%

2.

Gwarancja na całość zamówienia

20%

Razem

100%

Sumaryczna ilość punktów uzyskanych przez oferenta zostanie ustalona wg wzoru:
S= C*0,8 + G*0,2

Suma uzyskanych punktów

C

Punkty z kryterium cena netto

G

Punkty z kryterium gwarancja (w miesiącach)

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 3.2.A. Głęboka modernizacja energetyczna obiektów,
w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności
energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji
i trigeneracji), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 20142020
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gdzie:

Sposób wyliczania punktów z poszczególnych kryteriów:
C = (Cmin/Cof) x 100
gdzie:
C

ilość przyznanych punktów za kryterium cena danej oferty

Cmin

najniższa cena wśród składanych ofert

Cof

cena danej oferty

G = (Gof /Gmax) x 100
gdzie:
G

ilość przyznanych punktów za kryterium gwarancja w miesiącach

Gmax

najdłuższy okres gwarancji w miesiącach

Gof

proponowany okres gwarancji danej oferty (w miesiącach)

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, w oparciu o
ustalone wyżej kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą.

VII. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Oferty powinny zostać złożone w języku polskim w postaci w pełni wypełnionego formularza ofert
stanowiącego załącznik numer 1a do niniejszego zapytania ofertowego wraz z pozostałymi
obowiązującymi załącznikami (załącznik 1b – oświadczenie wykonawcy).
Oferty należy składać w terminie od 17.02.2017 do godz. 20.03.2017 do godz.12.00 (liczy się data

osobiście: DSN "DOLSIN", ul. Trzmielowicka 7/9 Wrocław



pocztą: DSN "DOLSIN", ul. Trzmielowicka 7/9, 54-002 Wrocław



e-mailem na adres: dagmara.zdybek@dolsin.com.pl

Brane będą pod uwagę jedynie oferty wypełnione na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1a
(wraz z załącznikiem 1b) do niniejszego zapytania.
VIII. WARUNKI ZMIANY UMOWY
Projekt realizowany w ramach Poddziałania 3.2.A. Głęboka modernizacja energetyczna obiektów,
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energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
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wpływu):

Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia
zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:


zmiana terminu realizacji umowy – gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna, lub wystąpi siła
wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości
należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem, w szczególności wynikająca ze zmiany
warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót, dla których określona
odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych, termin
wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego
powodu,



zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy,



wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,



zmiany materiałów budowlanych jeśli wystąpi przejściowy lub trwały brak produktu z przyczyn
leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o
parametrach nie gorszych (równoważnych) od produktu objętego umową.

Zmiany, o których mowa powyżej dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez
Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego, a ich wprowadzenie wymagać będzie formy
pisemnej pod rygorem nieważności.

IX. ROZSTRZYGNIĘCIE / WYBÓR OFERTY
Rozstrzygnięcie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie do 7 dni od daty zakończenia terminu
składania ofert. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną opublikowane na stronie internetowej
przedsiębiorstwa, w bazie konkurencyjności, a także przesłane do każdego Oferenta drogą mailową.

X. SPOSÓB UDZIELANIA INFORMACJI I WYJAŚNIEŃ
Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzielają:

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 3.2.A. Głęboka modernizacja energetyczna obiektów,
w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności
energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji
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Krzysztof Bartkowiak - Z-ca Prezesa Zarządu ds. Technicznych , tel. kom. 510 195 540 lub 71 349 38 15,

Tadeusz Białowąs - Kierownik Działu Narzędziowni i Działu Utrzymania Ruchu , tel. kom. 793 833 310
lub 71 349 38 15, e-mail: dolsin@dolsin.com.pl

XI. INFORMACJE DODATKOWE
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego bez podania przyczyny.
W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, należy do oferty dołączyć
stosowne pełnomocnictwo.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert sporządzonych wyłącznie w języku polskim.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
oraz przeprowadzać wyboru oferty najkorzystniejszej z wykorzystaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium na przedmiotowe postępowanie.

XII.

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Załącznik nr 1a - Formularz oferty



Załącznik nr 1b - Oświadczenie wykonawcy



Projekt inwestycji



Przedmiar robót



Specyfikacja techniczna



Rysunki projektowe
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