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Znak 06/ZO/2018          Nowy Targ 04-07-2018 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania przyłącza ciepłowniczego  

do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Nowy Targ 

  

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o., działając, jako 

Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty w formie pisemnej lub elektronicznej na wykonanie 

dokumentacji projektowej zgodnie z poniższymi wytycznymi:  

 

1.  Określenie przedmiotu zamówienia. 

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania 

przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanego  

w Nowym Targu przy ul. Na Równi 51 na dz. ewid. nr: 13210, obręb 001 Nowy Targ. 

W budynku nastąpi rozdział przyłącza ciepłowniczego na dwa indywidualne lokale, tj. lokal 

51/1 oraz lokal 51/2 , w związku z czym zostaną zainstalowane dwa układy pomiarowo-

rozliczeniowe. 

 

2.  Zakres dokumentacji projektowej, obejmujący zadanie określone w pkt.1 zapytania 

ofertowego, opracowanej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa  

i normami,  powinien obejmować: 

 

1) aktualną mapę do celów projektowych (o ile jest wymagana), 

2) projekt budowlany – wykonawczy  4 egz. + wersja elektroniczna, 

3) przedmiary robót 2 egz. + wersja elektroniczna, 

4) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR) 2 egz. + wersja elektroniczna, 

5) informację Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 2 egz. + wersja elektroniczna. 

 

3. Kody CPV: 

  

71200000  – usługi architektoniczne i podobne; 

71242000-6 – przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów; 

71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 

71321200-6 – usługi projektowania systemów grzewczych. 

 

4.  Po stronie Wykonawcy leży uzyskanie  wszelkich wynikających z przepisów prawa  

warunków, opinii i uzgodnień, w tym uzyskanie zgłoszenia / pozwolenia na wykonanie robót 

budowlanych. 
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5. Wykonawca winien, zgodnie z załączonym  formularzem ofertowym, podać jednostkową 

cenę netto i brutto za wykonanie dokumentacji projektowej zadania określonego w pkt.1 

zapytania ofertowego. 

 

6. Dodatkowe informacje: 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych 

do zaproponowanej ceny w ofertach złożonych przez Wykonawców. 

 

7. Kryterium wyboru: 

Przy wyborze Wykonawcy – Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny. 

 

8. Termin składania ofert:   

Ofertę na załączonym formularzu ofertowym należy złożyć w siedzibie Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 1  

34-400 Nowy Targ – w terminie do dnia 09.07.2018 r. do godz.14:00 – w formie elektronicznej 

lub osobiście w formie pisemnej / listownie (liczy się data wpływu). 

  

9. Termin realizacji: 

Termin wykonania dokumentacji do 10.08.2018 r., przy czym dopuszcza się możliwość 

wydłużenia terminu w zakresie przedłożenia zgłoszenia / pozwolenia na wykonanie robót 

budowlanych.  

  

10. Dodatkowo: 

a) Wykonawcy są związani złożoną ofertą  przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. 

b) Zamawiający w każdym momencie  zastrzega sobie możliwość dokonania zmian warunków 

opisanych w zaproszeniu przed terminem składania ofert. 

c) Zamawiający zastrzega sobie w każdym momencie możliwość odstąpienia  od prowadzenia 

postępowania  bez podawania przyczyny. 

d) Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na wykonanie usługi. 

d) Umowę uznaje się za zawartą w momencie  podpisania przez obie Strony. 

e) W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności najtańszym 

Wykonawcą. 

  

11. Kontakt 

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest: Dawid Hyc – tel. (18) 266 23 82,  wew. 

37. 
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Załączniki:  

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.  
 

 

Załącznik nr 2 – Warunki techniczne przyłączenia do sieci ciepłowniczej dla budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego w Nowym Targu przy ul. Na Równi 51/1, 

na dz. ewid. nr: 13210, obręb 001 Nowy Targ.   

 

Załącznik nr 3 – Warunki techniczne przyłączenia do sieci ciepłowniczej dla budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego w Nowym Targu przy ul. Na Równi 51/2, 

na dz. ewid. nr: 13210, obręb 001 Nowy Targ.   

 

Załącznik nr 4 – Mapa Lokalizacyjna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Barbara Burkat, tel.: 18 266 23 82, wew. 39 
 

  

mailto:sekretariat@mpecnowytarg.pl

