Michałowice, dnia 22.07.2020
ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Michałowice
Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice
Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia
na wybór Wykonawcy kontroli wśród mieszkańców – uczestników projektu Ograniczenie niskiej
emisji w Gminie Michałowice II; Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza,
Poddziałanie 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT, Regionalny Program Operacyjny
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM)
Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020
1. Rodzaj zamówienia: wybór Wykonawcy kontroli wymiany pieców
2. Zamawiający: Gmina Michałowice z siedzibą: Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice, tel.
12 388-57-40, fax.12 388-50-35, NIP 513-006-01-09, REGON 351555714, e-mail:
edab@michalowice.malopolska.pl
3. Opis przedmiotu i wielkości zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kontroli wśród mieszkańców – uczestników projektu
Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Michałowice II; Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do
powietrza, Poddziałanie 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT, Regionalny Program Operacyjny
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM)
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Kontrole przeprowadzone będą w terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia o nich Wykonawcy
w następującym zakresie:
- sprawdzenie wykonania trwałej likwidacji starego kotła,
- sprawdzenie przeprowadzenia modernizacji instalacji wewnętrznej co,
- sprawdzenie czy użytkowany jest wyłącznie dofinansowany system ogrzewania jako podstawowe
źródła ciepła w budynku
- kontrola kotła, w zakresie nieuprawnionych modyfikacji
- kontrola przestrzegania parametrów paliwa dopuszczonego przez producenta urządzenia,
- kontrola zapewnienia prawidłowych warunków składowania opału w celu jego ochrony przed
zawilgoceniem (w przypadku kotłów na biomasę)
- sprawdzenie wykonania zaleceń termomodernizacyjnych (jeśli zostały one wskazane w audycie
energetycznym jako wymagane dla spełnienia warunków dostępowych).
Wymagania odnośnie Wykonawcy: Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego
zaplecza osobowego, posiadającego wiedzę i kompetencje w obszarze objętym kontrolą.
5. Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do 15.06.2021 – zgodnie z
harmonogramem przekazanym przez Zleceniodawcę. Planowana ilość kontroli: 110 kontroli
Miejsce realizacji
Teren Gminy Michałowice
6. Kryteria oceny ofert, informacja o wagach i opis sposobu przyznawania punktacji
a) Cena (C) - znaczenie – 100%
Punktowa ocena C dokonana będzie na podstawie wzoru:
C = CN/CB x 100 punktów, przy czym 1 pkt odpowiada 1%

C – liczba punktów badanej oferty
CN – cena najniższa za wykonanie całości zamówienia spośród ważnych ofert z VAT;
CB – cena oferty badanej za wykonanie całości zamówienia spośród ważnych ofert z VAT;
b) Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów (C).
c) wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a
zaokrąglenia – zgodnie z zasadami matematyki
7. Warunki realizacji zamówienia: ( np. miejsce dostawy, warunki, płatności, okres gwarancji)
Usługi należy świadczyć zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu.
8. Miejsce i termin składania ofert
a) Oferty można przesłać pocztą elektroniczną na adres: edab@michalowice.malopolska.pl, pocztą na
adres Gminy lub złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1
32-091 Michałowice, parter, Dziennik Podawczy z dopiskiem: Oferta na „Świadczenie usługi kontroli
w projekcie „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Michałowice II”
w terminie do dnia 29.07.2020 r.
b) Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
powinna zawierać cenę brutto za 1 kontrolę wyrażoną w złotych polskich. Podana cena powinna
obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia (składki z tytułu ubezpieczeń,
podatki, koszty dojazdu itp.)
Do oferty należy załączyć:
- Oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania
ofertowego)
9. Informacja o wyniku postępowania:
Wykaz złożonych ofert wraz z ich porównaniem i wyborem najkorzystniejszej zostanie przesłany
pocztą elektroniczną do wykonawców, którzy złożą oferty.
Załączniki:
1) Formularz oferty (zał. Nr 1)
2) Oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. Nr 2)
3) Umowa na przeprowadzenie kontroli (zał. Nr 3)
4) Umowa powierzenia danych (zał. Nr 4)

