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ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiaiący: Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

zaprasza do zlożenia oferĘ na realizację zamówienia pn.: Wymiana kotła centralnego ogrzewania

w kotłowni budynku Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Wydrznie

2. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Demontaż iutylizacja istniejącego kotła centralnego ogrzewania.

2, Dostawa wraz z montazem pieca centralnego ogrzewania o wskazanej charakterystyce

oraz wszystkich elementów oprzyrządowania potrzebnych w celu zainstałowania kotła.

3. Dostosowanie połączeń do istniejących w kotłowni instalacji w celu zapewnienia prawidłowego

dziŃania pieca,

4, Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia kotła i przeszkolenia konsęrwatora z jego

obsługi.

Charakterystyka kotła:

o mocy 200 kW,

z podajnikiem ślimakowym umozliwiającym spalarrie eko groszku,

z atestem klasy 5 wg normy EN-303-5:2012,

z atęstem ecodesign (ekoprojektu) określonego w Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1l89

zdnia 28 kwietrria ż0I5 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady

2009l1ż5N{E w odniesieniu do wymogów doĘczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe,

minimalna klasa efektywności energetycznej : B.

3. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31 sierpnia 2022 r.

4. Kryteria oceny ofert:

Cena: 100oń

5. Termin i sposób z|ożenia i otwarcia ofeń:

Ofeńę należy złożyó w terminie do dnia: 1l lipca 20żż r. do godz. 14:00 na adres email:

zamowienia,pllbliczne@powiatgrudziadzki.pl



6. Tryb udzielenia zamówienia:

Procedura pełlla - zamówienie o wartości szacunkowej, bez podatku od towarów i usfug, mniejszej niż
130 000,00 zł, nie mniejszej jedrrak niż 50 000,00 zł

7. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegŃ się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z posĘowarria

na odstawie alt. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwiehria 202ż r. o szczsgólnychrorwiryaniach w zakresie przeciwdziałania

wspierania agresji na Ukrainę oraz słuĘcych ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U, 835)
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8" Istotne postanowienia przyszłej trmowy- jeżeli dotyczy:wzór umowy wgzaŁącznika

9. Wymagane dokumenty jakie należy dołączyć do oferty;

świadectwa lub zaświad częnia potwierdzające:

1) atest klasy 5 wg normy EN-303-5:2012,

Ż) atest ecodesign (ekoprojektu) określony w Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 zdnia
28 kwietnia ż0l5 r. w sprawie wykonania dyrekĘwy Parlamentu Europejskiego i Rady

2009lIZllWE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe,

10. Inne istotne informacje: -

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Anna Łagoda,te7.:0 56 45 14 412

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ż rozporządzęniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 zdnia
27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkl zprzetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepĘwu takiclr danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogó|ne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz,IJrz. UE L 119 z04.05.ż0l6, str. 1). dalej,,RODO", informuję,
że:

. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Grudziądzki ul. MałomĘńska l,
86-300 Grudziądz;'

. inspektorem ochrony danych osobowych w Powiecię Grudziądzkim jest Dawid Banasiak kontakt:
d cnł i d. b an as i ak@p ow i at gr udz i ad z ki. p l, t e l ęfo n ; 5 6 4 5 t 4 4 0 0 ;

. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w pkt 1

. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Instrukcją kancelaryjn ąprzezokres 5 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,

. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomaslzowany, stosow-anie do art. 22 RoDo;

. posiada Pani/Pan:

. na Podstawie art. l5 RODO prawo dostępu do danych osobowych PanilPana doĘczących;



. na podstawie art, 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danyclr osobowych --;

o 1l& podstawie art. 18 RoDo prawo żądania od administratora ograniczenia przetsłarzania danych

osobowyclr z zastrzężęniem przypadków, o których mowa w arl. 18 ust. 2 RODO ***;

. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy lzna Pani/Pan,

że przetwarzanie danyclr osobowych Pani/Pana dofyczących narusza przepisy RODO;
o nie przysługuje pani/panu:

. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO;

. na podstawie art. 2I RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwaruania danych osobowyclr, gdyż

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

-- 
Wyjaśnienie: skorzystanie z prąwa do sprostowanią nie może skutkować zmianq wyniku postępowąnia o udzielenie

zamówienia publicznego ani zmianq postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie może naruszaĆ
integralności protokołu oraz j ego załqczników.
*-- 

Wyiaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma ząstosowania w odniesieniu do przechowl+vania,
w celu zapewnienia korzystąnią ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony prmł innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi ną ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

W zŃączeniu:

1) Wzór umowy

*niepotrzebne skreślić
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