
OGŁOSZENIE  

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych zaprasza do składania ofert w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości niższej niż kwota 130 000 zł   – „Obsługa 

kotłowni c. o. w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w sezonie 

grzewczym 2021/2022.” 

(nazwa postępowania ) 

1)  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

Kotłownia znajduje się w budynku pałacu i wyposażona jest w piec miałowy KWGr 560 do 

ogrzewania budynku pałacu, terapii, hydroforni i budynku gospodarczego z komputerowym 

ustawianiem temperatur wody na piecu, zgodnie z tabelą temperatur panujących na zewnątrz budynku. 

Zakres prac do wykonania polega na: zapewnieniu obsługi kotła miarowego KWGr 560 i urządzeń 

pomocniczych przez personel posiadający wymagane uprawnienia, nadzór i kierowanie pracą obsługi 

kotłowni, nadzór w zakresie bieżącej obsługi urządzeń i instalacji wewnętrznych kotłowni służących 

do produkcji energii cieplnej, zapewnienie gotowości urządzeń, instalacji i elementów kotłowni do 

produkcji energii cieplnej, produkcję energii cieplnej, prowadzenie wymaganej i uzgodnionej z 

Zamawiającym dokumentacji pracy kotłowni,  w tym  ewidencji i rozliczeń przyjętego i zużytego 

opału, racjonalnej gospodarce powierzonym opałem, w tym rozliczanie jego zużycia w cyklach  

miesięcznych, odpowiedzialność materialną za powierzony opał będący własnością Zamawiającego; 

niezwłoczne zgłaszanie stwierdzonych niesprawności i awarii urządzeń kotłowni  mających lub 

mogących mieć wpływ na ciągłość  pracy kotłowni  lub bezpieczeństwo obsługi, a wykraczających 

poza zakres podstawowej  obsługi urządzeń.  

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy w zakresie obsługi kotłowni c.o. należy w 

szczególności: wykonywanie wszystkich czynności związanych bezpośrednio z rozpoczęciem i 

zakończeniem sezonu grzewczego, przewiezienie opału ze składu zewnętrznego przy kotłowni do 

kotłowni w celu rozmrożenia i wysuszenia, załadunek kotłów paliwem, wytwarzanie ciepła poprzez 

spalanie opału Zamawiającego zgodnie z tabelą temperatur, tabelą intensywności palenia, czyszczenie 

przewodów ogniowych i spalinowych, paleniska, utrzymywanie szczelności kotła, kontrola 

sprawności urządzeń pomiarowych, odżużlanie kotła, bieżące (zgodne z instrukcją obsługi kotła) 

czyszczenie kanałów spalinowych kotłów, utrzymywanie w czystości powierzchni zewnętrznych 

kotłów, urządzeń pomocniczych, armatury kontrolno-pomiarowej, narzędzi, środków transportu 

wewnętrznego, pomieszczenia kotłowni i przekazanych pomieszczeń pomocniczych, transport żużla 

na składowisko zewnętrzne przy kotłowni, 

Wynagrodzenie za wykonaną usługę jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 

Warunki płatności: do 14 dni od daty realizacji zamówienia i dostarczeniu faktury na rachunek 

bankowy podany przez Wykonawcę. 

Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest projekt umowy (zał. nr 2) 

 

2) Termin wykonania zamówienia: sezon grzewczy 2021/2022 (przewidywany w okresie 

od godz. 000 01.10.2021 r. do godz. 2400 30.04.2022 r.) 

3) Warunki udziału w postępowaniu, jakie musi spełnić Wykonawca:  

a/  Wykonawca powianiem posiadać aktualne świadectwo Kwalifikacyjne Serii E lub dysponować osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia - kserokopię dokumentu dołączyć do składanej oferty. 

b/  Wykonawca powinien posiadać aktualne ubezpieczenie OC. - kserokopię dokumentu dołączyć do 

składanej oferty. 

c/  Wykonawca powinien prowadzić działalność gospodarczą. 

 



4) Imię i nazwisko oraz adres e-mail lub telefon osoby, z którą wykonawcy mogą kontaktować 

się w sprawie zamówienia:  

Anna Rohatyńska, tel.: 77 419 65 22. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z 

zachowaniem formy pisemnej. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym 

postępowaniem, należy kierować na adres: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, 

ul. Pałacowa 15, Woskowice Małe, 46-100 Namysłów, fax 77419 65 22 wew. 29 lub, e-mail: 

anna.rohatynska@olowoskowice.pl 

5) Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1041 z późn.zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 344)  

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje za 

pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 

dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 

strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

6)   Kryteria oceny ofert: 

a)    cena*; 

b)    termin realizacji / czas dostawy*;  

c)    gwarancja / rękojmia (termin, warunki itp.)*;  

d)    płatności (warunki, terminy itp.)*;  

e)    jakość / funkcjonalność / parametry techniczne*;   

f)    wiedza / doświadczenie* 

 

Sposób obliczenia ceny 

W ofercie należy podać ostateczną cenę kompleksowego wykonania zamówienia. Cenę wykonania 

zamówienia należy określić na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz przeprowadzonej wizji 

lokalnej. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), oraz musi być podana 

cyfrą i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

Cenę w ofercie należy określić na podstawie wykonania z należytą starannością czynności 

wymienionych w przedmiocie zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z 

realizacją zadania wynikających z zakresu świadczonych usług, niezbędnych do realizacji zamówienia 

i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę. 

Ceny wskazane w ofercie są stałe przez cały okres trwania umowy, za wyjątkiem zmiany ustawowej 

stawki podatku VAT. 

Cena oferty musi obejmować wyrażoną w jednostkach pieniężnych i podlegającą zapłacie przez 

Zamawiającego wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z wykonaniem zamówienia. 

Za prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT odpowiada Wykonawca zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) 

Oferowana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty. 

Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie ta, z najniższą ceną. Oferta najkorzystniejsza to oferta, która 

uzyska 100 punktów. 

Obliczanie punktów dokonywane będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ilość punktów 

dla kryterium „cena” Zamawiający obliczy wg. wzoru : 

 
                                            cena oferty najniżej skalkulowanej brutto 

liczba punktów oferty = --------------------------------------------------------- x 100 % 

                                                 cena oferty ocenianej brutto 
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7) Pozostałe informacje 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art.66 Kodeksu Cywilnego, nie jest aukcją ani 

przetargiem w rozumieniu art. 701 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w 

rozumieniu ustawy Prawo zamówień Publicznych. 

 

Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu 

Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta 

(Wykonawcę), jako tajemnicy przedsiębiorstwa, jego oferta zostanie odrzucona. 

 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Zamawiający 

będzie udzielał wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści powyższych dokumentów wpłynął 

do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert. 

 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w każdym przypadku bez 

podawania przyczyny. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

 

Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia, nie powodujące istotnych 

zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 

 

8) Termin składania ofert oraz forma (elektroniczna/papierowa) i adres Ośrodka lub adres 

poczty elektronicznej, na który oferta ma być wysłana:  

 

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na formularzu oferty dołączonym do niniejszego 

zaproszenia (zał. nr 1),  w ofercie należy wskazać wartość netto i brutto usługi.  

Termin składania ofert: do 27.08.2021 r., do godz. 10:00. Oferty należy składać za w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym na adres poczty elektronicznej anna.rohatynska@olowoskowice.pl 
lub w formie papierowej na  adres: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, 

Woskowice Małe, ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów, w kopercie z dopiskiem „Oferta na obsługę 

kotłowni C.O.”. 

 
/-/ W zastępstwie Dyrektora 

         Kierownik Oddziału  

          Terapii Uzależnień 

       OLO Woskowice Małe 

                                                                                                             Specjalista Psychoterapii Uzależnień  

                                                                                                            mgr Marzanna Wojtczak-Słowikowska 

                18.08.2021 r. 
Załączniki:  

Zał.1 - Formularz oferty. 
Zał.2 - Projekt umowy. 

Zał.3 - Klauzula informacyjna.   
 

*niepotrzebne skreślić 
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