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Zarząd Nieruchomości Miejskich  

ul. B. Chrobrego 32 

49-300 Brzeg 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

                                                                                                

     Zamawiający- Dyrektor Zarządu Nieruchomości Miejskich w Brzegu zaprasza do złożenia ofert 

na zadanie pn.: „Roboty budowlane polegające na przygotowaniu pomieszczeń na węzły cieplne 

w budynkach wielorodzinnych, będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Brzeg”  

 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przygotowanie pomieszczeń na węzły cieplne dla budynków zgłoszonych do projektu pn. 

Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na terenie Gminy Brzeg RPO WO 2014-2020 w 

następujących budynkach gminy położonych przy ulicy: 

1. Jana Pawła II 25, działka nr 515.Pomieszczenie powstanie z pomieszczenia byłej pralni 

zlokalizowanej na parterze o pow. ok. 18,0 m2. 

2. Plac Młynów 9, działka nr 200. Pomieszczenie powstanie z pomieszczeń piwnicznych 

zlokalizowanych w końcowej części budynku (piwnica nr 1 i 7) o pow. ok. 15,0 m2. 

3. Ks. Jerzego II Piasta 5. Pomieszczenie powstanie z pomieszczenia piwnicznego (nr 3) o 

pow. ok. 18,0 m2. 

4. Rybackiej 10A, działka nr 363/4. Pomieszczenie powstanie z pomieszczenia piwnicznego 

nr 2 o pow. ok. 20,0m2. 

5. Rybackiej 15, działka nr 324.Pomieszczenie powstanie z pomieszczeń piwnicznych nr 2 i 

4 zlokalizowanych od ulicy o pow. ok. 18,0 m2. 

 

Przygotowanie pomieszczeń dla węzłów cieplnych dla każdej z w/w nieruchomości, o 

powierzchni co najmniej 15,0 m2 i wysokości co najmniej 2,0 m2 będzie polegało na: 

1. wyposażeniu pomieszczenie w wentylację nawiewno – wywiewną grawitacyjną, 

2. wyposażeniu pomieszczenia w sprawną instalację wodno-kanalizacyjną ze studnią 

schładzającą, wykonaniu wpustu podłogowego (odwodnienie liniowe z syfonem z i 

odprowadzeniem do studzienki schładzającej), zamontowaniu od studni schładzającej 

rury osłonowej PE Ø80 dla przewodu tłocznego pompy odwadniającej w celu 

możliwości stałego odprowadzenia zawartości studni do kanalizacji sanitarnej budynku, 

3. pomalowaniu ścian farbą odporną na wilgoć i zmywanie, 

4. wykonaniu posadzki wyłożonej kaflami, 

5. wyposażeniu pomieszczenia w drzwi stalowe z zamkiem patentowym, otwierane pod 

naciskiem od strony pomieszczenia, o wymiarze min. 0,9x2,0m, 

6. doprowadzeniu do pomieszczenia węzła instalacji wody zimnej na potrzeby ciepłej wody 

użytkowej o niezbędnej średnicy, 

7. doprowadzeniu do pomieszczenia węzła cieplnego instalacji elektrycznej zasilającą węzeł 

cieplny wraz z zabezpieczeniami i zakończoną tablicą rozdzielczą T-W, zaleca się 

wykonać instalację elektryczną zasilającą od tablicy głównej budynku do węzła 

cieplnego przewodem o żyłach nie cieńszych niż 4 mm2, ułożonym w rurce instalacyjnej 



PCV giętkiej w wykonaniu pod tynkiem lub w rurce instalacyjnej PCV sztywnej na 

tynku, 

8. wykonaniu instalacji oświetleniowej węzła oprawami jarzeniowymi IP65, 2x36W lub 

LED o strumieniu świetlnym ok. 6000 lm. Zabezpieczenie obwodu oświetleniowego 

zespolonym wyłącznikiem różnicowoprądowym z członem nadprądowym. 

9. zabudowaniu tablicy rozdzielczej T-W na ścianie pomieszczenia węzła, jako na tynkową 

i wykonaną w stopniu ochrony IP 55, która zasilać będzie: 

− szafę AKPiA dla aparatury węzła, 

− oświetlenie węzła, 

− gniazdo jednofazowe 16A dla pompy odwadniającej, 

− gniazdo podwójne jednofazowe 16A (gniazdo serwisowo – remontowe), 

ponadto w tablicy należy zabudować wyłącznik główny prądowy o prądzie 

znamionowym 25A, lampkę kontrolną zasilania oraz ochronnik przepięciowy, 

10. przekazaniu instalacji elektrycznej odrębnie opomiarowanej w możliwość montażu 

licznika energii elektrycznej, 

11. ułożeniu na ścianie pomieszczenia węzła cieplnego wykonaną z bednarki ocynkowanej 

tzw. główną szynę uziemiającą (GSU) montowaną na całym obwodzie pomieszczenia na 

ścianie na wysokości 20 – 120cm, połączoną z uziomem otokowym budynku lub 

dodatkowym uziomem szpilkowym o parametrach rezystancji uziemienia Ruz < 10 dla 

gleby suchej, do instalacji połączeń wyrównawczych wykonanej z bednarki ocynkowanej 

(pomalowanej w żółto-zielone naprzemiennie pasy), należy przyłączyć: przyłącze sieci 

ciepłowniczej przed zaworami sieciowymi, stalowe elementy w pomieszczeniu węzła, 

urządzenia techniczne po stronie instalacji wewnętrznej oraz przygotować miejsce 

podłączenia konstrukcji kompaktowego węzła cieplnego i pozostałych jego metalowych 

elementów, 

12. ułożeniu w posadzce pomieszczenia węzła rurę osłonową np. z PCV o średnicy 

minimalnej 70mm, do przeprowadzenia przewodu elektrycznego wraz z wtyczką 

zasilającą pompę wody brudnej w studni schładzającej. 

13. wykonaniu badania ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji przewodów oraz 

uziemienia i przedłożeniu ich w formie protokołu z pomiarów wraz z kopią uprawnień 

SEP D i E osoby wykonującej pomiary, 

14. całość prac elektromontażowych i zanikowych podlega odbiorowi przez przedstawicieli 

BPEC. 

15. Wykonaniu rozbiórki ścian działowych celem scalenia pomieszczenia na węzeł cieplny 

(w przypadku takiej potrzeby) 

16. Wymianie lub naprawie stolarki okiennej. 

Przedmiotem zamówienia jest również: 

1. dokonanie zmiany sposobu użytkowania w/w pomieszczeń piwnicznych na 

pomieszczenie węzła cieplnego (zgodnie z art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo budowlane), w formie opracowania złożonego do Wydziału Budownictwa 

Starostwa Powiatowego i zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych 

polegających na budowie węzła cieplnego. 

2. wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej na cały zakres robót objętych 

zamówieniem oraz po zakończeniu prac – dokumentacji powykonawczej w tym 

niezbędnych protokołów z pomiarów instalacji elektrycznej, protokołów szczelności 

instalacji wodno – kanalizacyjnej. 
 

 

 

 

 



2. Miejsce i termin składania ofert  

Ofertę wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 

09.11.2021r. do godz. 900 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego tj. w sekretariacie 

Zarządu Nieruchomości Miejskich  w Brzegu, ul. Chrobrego 32. Na kopercie należy umieścić nazwę 

i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: 

 

Oferta na zadanie pn. 

„Roboty budowlane polegające na przygotowaniu pomieszczeń na węzły cieplne w budynkach 

wielorodzinnych, będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Brzeg” 

3. Miejsce i termin otwarcia ofert 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu  09.11.2021 r. o godz. 910 w siedzibie Zamawiającego – 

Zarządzie Nieruchomości Miejskich, Brzeg, ul. B. Chrobrego 32 pok. 102 

4. Termin wykonania zamówienia 

          Od dnia zawarcia umowy do dnia 20.12.2021 r.  

 

5. Opis sposobu przygotowania oferty  

1) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, 

2) na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy    

oraz napis:  propozycja cenowa na zadanie pn.: 

„Roboty budowlane polegające na przygotowaniu pomieszczeń na węzły cieplne w 

budynkach wielorodzinnych, będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Brzeg” 

 

Nie otwierać przed dniem 09.11.2021 r. godz. 910 

 

3) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, 

4) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, 

5) ma obejmować całość zamówienia. 

Oferta ma zawierać: 

1) formularz oferty wg załączonego wzoru,  

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania propozycji (oryginał lub czytelna kserokopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez   Wykonawcę lub Wykonawców), 

3) oświadczenie Wykonawcy, że spełnia następujące warunki: 

a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek takich uprawnień, 

b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,  

c) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

d) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

(wzór w załączeniu) 

4) wypełniony i zaparafowany wzór umowy. 

 

6. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny 

Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny  

Cena – 100 % 

 

     W cenę propozycji należy wliczyć: 

       - wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia, 

       - obowiązujący podatek od towarów i usług. 

       Cena podana przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu umowy jest obowiązująca przez      

       okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.      

       Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego       



       wymogom  i o najwyższej liczbie punktów wg podanych kryteriów oceny. 

 

7. Dodatkowe informacje 

W toku badania i oceny ofert pracownik ds. zamówień publicznych może żądać od Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych 

wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie 

mogą prowadzić do jej zmiany. 

1) oczywiste omyłki pisarskie; 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek; 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty o czym niezwłocznie informuje Wykonawcę. 

Kierownik zamawiającego odrzuca ofertę jeżeli: 

1) zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści. Dotyczy to w szczególności ceny lub 

innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym jako kryterium oceny ofert; 

2) jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność 

z opisem przedmiotu zamówienia; 

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 

4) Wykonawca nie złożył stosownych wyjaśnień dotyczących treści przekazanych ofert, w terminie 

wskazanym w wezwaniu pracownika ds. zamówień publicznych; 

5) wpłynęła po terminie składania ofert. 

Na zapytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego pracownik ds. zamówień 

publicznych udziela wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynie do zamawiającego w ostatnim dniu 

przewidzianym na składanie ofert. 

Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji ofert z trzema Wykonawcami, którzy złożyli 

najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert, a w przypadku 

mniejszej liczby otrzymanych ofert pracownik ds. zamówień publicznych zakwalifikuje do 

negocjacji wszystkich Wykonawców, których oferty spełniają wymagania zawarte w zapytaniu 

ofertowym. 

Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, najkorzystniejsza oferta może 

zostać wybrana spośród ofert pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

Kierownik zamawiającego unieważnia postępowanie, jeżeli: 

1) nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania; 

2) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką wydział zamawiający może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

3) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa; 

4) zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. 

 

 

 

                                                                    Dyrektor 

                                                                (-) Marek Sidor 

 

 

                    

 Załączniki: 

− wzór oferty 

− projekt umowy 

− klauzula RODO 

− oświadczenie 

− inwentaryzacje kominiarskie budynków: ul. J. Pawła II 25, ul. Rybacka 15, ul. Rybacka 10a, ul. 

Księcia Jerzego II Piasta 5, 

− mapy sytuacyjne z zaznaczonym miejscem utworzenia węzła cieplnego. 

  

 

 


