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 Postępowanie znak 07/ZO/2018     Nowy Targ 06-07-2018 r. 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

 

 Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. dotyczące 

budowy przyłącza ciepłowniczego w Nowym Targu. 

 

w ramach projektu pn.  

„Modernizacja osiedlowej sieci ciepłowniczej MPEC Nowy Targ w celu poprawy 

efektywności dystrybucji ciepła oraz docelowego wykorzystania energii geotermalnej”. 

 

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

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

wykonanie robót budowlanych przy użyciu materiałów dostarczonych przez Zamawiającego, 

dla realizacji przyłącza ciepłowniczego, zgodnie z SIWZ oraz dokumentacją techniczną                  

i kosztorysem stanowiącym załączniki do SIWZ. 

 

1.  Określenie przedmiotu zamówienia. 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla realizacji przyłącza 

ciepłowniczego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanego w Nowym 

Targu przy ul. Szaflarska 104, na dz. ewid. nr: 13089/1, obręb 001 Nowy Targ. 

Długość przyłącza 60 m, średnica DN25, włączenie do istniejącej sieci przez trójnik 

DN50/DN25 

 

2.  Zakres rzeczowy dla wykonania przyłącza ciepłowniczego obejmuje:  

 

− roboty ziemne, w tym demontaż nawierzchni utwardzonej i wykonanie wykopów,  

− roboty technologiczne związane z budową przyłącza (montaż elementów 

preizolowanych wraz z instalacją alarmową, zawilgocenia oraz wykonanie połączeń 

mufowych),  

− wykonanie połączenia projektowanego przyłącza z istniejącą siecią ciepłowniczą  

(z użyciem trójników), 

− wykonanie prób ciśnieniowych oraz badań odbiorowych, 

− zasypanie wykopów z zagęszczeniem zasypki piaskowej i gruntu rodzimego, 

odtworzenie nawierzchni, uporządkowanie terenu robót. Należy uzyskać od 

władających terenem oświadczenie o  odbiorze terenu po wykonanych robotach, 

− roboty odtworzeniowe terenu po wykonaniu przyłącza.  

 

Wykonawca ponosi wszelkie opłaty za zajęcie terenu w celu wykonania zadania. 

 

Roboty należy wykonać przy użyciu materiałów dostarczonych przez Zamawiającego. 
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Po stronie Wykonawcy leży uzyskanie wszelkich wynikających z przepisów prawa  

warunków i uzgodnień związanych z wykonywanymi robotami. 

 

3. Wykonawca winien, zgodnie z załączonym  formularzem ofertowym, podać jednostkową 

cenę netto i brutto za budowę przyłącza ciepłowniczego. 

Rozliczenie robót zostanie dokonane na podstawie odbioru końcowego. 

 

4. Dodatkowe informacje: 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych 

do zaproponowanej ceny w ofertach złożonych przez Wykonawców. 

 

5. Kryterium wyboru: 

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

Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. 

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na minimum 5 lat od daty odbioru końcowego 

robót budowlanych i montażowych. 

 

6. Płatności: 

a) Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie dokonany przez Strony umowy, odbiór 

prac objętych Przedmiotem Umowy i podpisanie końcowego protokołu odbioru robót, 

b) należność za wykonanie przedmiotu zamówienia regulowana będzie przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z obustronnie podpisanym protokołem odbioru. 

 

7. 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 18.07.2018 r. do godz.14:00 – w formie 

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

  

8. Termin realizacji: 

Termin realizacji ww. zadań do dnia 31.08.2018 r. 

  

9. 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 lub zmiany zakresu zamówienia. 

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

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

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

zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności najtańszym 

Wykonawcą. 
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10. Kontakt 

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

42. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:  

 

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.  

2. Załącznik nr 2 – Mapa lokalizacyjna ul. Szaflarska 104 w skali 1:500 

 

 

 

 

 
Sprawę prowadzi: Dorota Misiukanis, tel.: 18 266 23 82, wew. 37 
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