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Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
            
       

 
 
 
 
 
 
 

……….………………………….. 
Data 

 
 

Dane identyfikacyjne Grantobiorcy 
(imię i nazwisko / nazwa podmiotu, adres, telefon kontaktowy) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Nazwa i adres Oferenta 
 
 
 
Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację Przedsięwzięcia niskoemisyjnego. 

 

Powyższe Przedsięwzięcie niskoemisyjne jest częścią projektu pn. „Poprawa jakości powietrza 

w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach 

jednorodzinnych” realizowanego z dofinansowaniem z EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. 
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I. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż niskoemisyjnych systemów grzewczych (tj. 

urządzeń i systemów grzewczych, w tym miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń) zasilanych 

paliwem gazowym, energią elektryczną, odnawialnymi źródłami energii, paliwem stałym (kotły 

z automatycznym podajnikiem na pellet spełniających wymogi Ekoprojektu) spełniających 

standardy niskoemisyjne1 w budynkach, w których następuje wymiana lub likwidacja źródeł 

ciepła nie spełniających wymogów niskoemisyjnych (zakres zgodny z Deklaracją udziału 

w projekcie) 

 

Lp J. m  Zakres rzeczowy * 

1 szt. Demontaż pieca / kotła węglowego 

2 kW 
Zakup kotła z podajnikiem automatycznym na pellet jedno lub dwufunkcyjny o mocy do 25 

[kW] wraz z montażem i pracami w obrębie źródła  

3 kW 
Zakup kotła gazowego kondensacyjnego jedno lub dwufunkcyjny do 25 [kW] wraz 

z montażem i pracami w obrębie źródła 

4 szt. Zakup wkładu kominowego wraz z montażem (kotły gazowe i na pellet) 

5 szt./ kW 
Zakup pieca akumulacyjnego wraz z instalacją elektryczną wewnętrzną i montażem (nie 

więcej niż 6 szt. / lokal mieszkalny) – podać moc całkowitą 

6 szt./ kW 
Zakup promiennika podczerwieni wraz z instalacją elektryczną wewnętrzną i montażem (nie 

więcej niż 8 szt. / lokal mieszkalny) – podać moc całkowitą 

7 szt. / kW 
Zakup kotła elektrycznego / elektrodowego wraz z instalacją elektryczna wewnętrzną, 

montażem i pracami w obrębie źródła 

8 szt. Wykonanie instalacji gazowej wewnętrzna na potrzeby zasilania źródła ciepła 

9 szt. Zakup i montaż grzejnika z kompletem zaworów (nie więcej niż 8 szt. / lokal mieszkalny) 

10 kpl. Wykonanie / modernizacja instalacji centralnego ogrzewania  

11 m2 / kW 

Wykonanie ogrzewania podłogowego (elektryczne oporowe lub wodne) – nie więcej niż 100 

[m2] (wyłącznie dla źródeł ciepła: pompa ciepła, ogrzewanie gazowe) – podać moc 

w przypadku ogrzewania oporowego elektrycznego 

12 kpl. 
Zakup instalacji kolektorów słonecznych z zasobnikiem wraz z montażem (dla kotłów 

gazowych i kotłów na pelet) 

13 kW 

Zakup instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem 

Uwaga:  

Całkowita moc instalacji fotowoltaicznej nie większa niż 6,5 [kW] 

14 kW 

Zakup pompy ciepła powietrze-woda  / woda – woda wraz z wykonaniem dolnego źródła 

ciepła dla centralnego ogrzewania lub centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz 

z montażem o mocy do 20 [kW] i pracami w obrębie źródła. 

15 szt. Wykonanie / przebudowa przyłącza gazowego  

16 szt. Wykonanie / przebudowa przyłącza  elektroenergetycznego  

17 szt. Wykonanie przyłącza ciepłowniczego  

18 szt. 
Zakup wymiennika ciepła lub węzeł podmieszania wraz z montażem do 20 [kW] i pracami w 

obrębie źródła 

19 szt. Wykonanie projektu instalacji gazowej (instalacje wewnętrzne) 

*UWAGA: W tabeli przedstawiony został cały katalog przedsięwzięć określony w Projekcie. Pozycje, które nie dotyczą 

Budynku mieszkalnego należy wykreślić. 

 

                                                
1 standardy niskoemisyjne – zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i 
remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2127), art. 2 pkt 1c. 
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II. Warunki udziału w postępowaniu 

1. Oferent posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia i wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

2. Oferent posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wystarczającym do należytego wykonania 

zamówienia. 

3. Oferent dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

4. Oferent jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia należyte wykonanie 

zamówienia. 

5. Oferent nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Grantobiorcą. 

III. Kryteria oceny ofert: 

1. Opis kryteriów wyboru oferty: 

 

Lp. Waga Kryterium Sposób oceny kryterium 

1 100% cena 

 
 

IV. Termin składania ofert:  

 

1. Termin składania ofert wynosi do 15 dni od otrzymania zapytania ofertowego. 

2. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Liczy się data wpływu oferty na jeden ze wskazanych w punkcie V adresów. 

V. Akceptowalne formy składania ofert: 

1. Wersja elektroniczna (skany podpisanych dokumentów) wysłana na adres2:  
 
………..……………………………………………………………………………………………………… 

2. Wersja papierowa wysłana na adres:  
 
………..……………………………………………………………………………………………………… 

 

VI. Sposób sporządzenia oferty: 

Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do zapytania ofertowego (dopuszcza się dodanie 

do oferty załączników w formie typowych cenników stosowanych przez oferenta uszczegółowiający 

minimalny zakresu oferty). W minimalnym zakresie oferta musi zawierać: 

1) miejscowość i datę sporządzenia oferty 

2) nazwę i dane teleadresowe oferenta, 

3) nazwę Grantobiorcy, 

4) wyszczególnienie przedmiotu oferty wraz z podaniem podstawowych charakterystycznych 

danych technicznych materiałów / urządzenia, 

5) dla poszczególnych pozycji oferty należy podać wyszczególnienie z podaniem wartości 

materiałów i urządzeń, kosztów robocizny, jednostką miary, stawką jednostkową / ceną 

jednostkową, stawką podatku VAT i wartością brutto, 

6) dla budowy wewnetrzej instalacji gazu, ogrzewania podłogowego oraz instalacji centralnego 

ogrzewania -  

7) termin związania z ofertą, 

8) termin wykonania zamówienia od momentu podpisania umowy, 

9) oświadczenia Oferenta, 

10) podpis Oferenta. 

                                                
2 Wysyłając ofertę należy zaznaczyć opcję żądania potwierdzenia odbioru maila 
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VII. Warunki wykluczenia: 

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo 

z Grantobiorcą. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między  

zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego 

lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 

i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Oferentem, polegające w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej; 

5) pozostawaniu z Oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

VIII. Termin realizacji zamówienia: ……………………………………………………….. 

IX. Odrzuceniu podlegają oferty: 

1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub 

2. złożone przez Oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym lub  

3. złożone po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym lub 

4. Oferent złożył więcej niż jedną ofertę. 

X. Załączniki: 

1. Formularz oferty wraz z oświadczeniami. 

XI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty. 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Grantobiorca zawiadomi telefonicznie wszystkich 

potencjalnych Wykonawców, do których zostało skierowane zapytanie ofertowe. 

2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych chyba, że wynika to ze specyfiki przedsięwzięcia 

(np. wykonanie przyłącza) 

3. Grantobiorca zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

 
 
 
 

 
…………….………………………………………… 

Czytelny podpis Grantobiorcy 
 
 
 

Potwierdzam odbiór zapytania ofertowego3 w dniu ……………………………….. 
 
 
 
 

…………..………………………………………… 
Czytelny podpis Oferenta 

 
 

                                                
3 W przypadku wysłania zapytania drogą elektroniczną należy zaznaczyć opcję „żądania potwierdzenia odbioru maila” wydrukować maila 
wysyłanego do Oferenta oraz maila z potwierdzeniem odbioru zapytania  
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Załącznik nr 1 do zapytanie ofertowego 

 

 

(pieczątka Oferenta) 

FORMULARZ OFERTY 

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia ………………………..na dostawę urządzeń/usług 

w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów 

grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych” składam ofertę o następującej treści: 

 
Ja / My, niżej podpisany /i .................................................................................................................... 
 
działając w imieniu i na rzecz: .............................................................................................................. 

(pełna nazwa wykonawcy) 

 
…............................................................................................................................................................ 

(adres siedziby wykonawcy) 

 

REGON:          NIP:    –   –   –     

 

Tel. …..............................................., Fax. …............................................, 

Adres e-mail: ….......................................................................................... 

 

Lp J. m Zakres rzeczowy * 
Koszt materiałów 
/ urządzeń [netto] 

Koszt robocizny 
[netto] 

Razem [netto] VAT Razem [brutto] 

1 
szt. 

Demontaż pieca / 

kotła węglowego 

     

2 

kW 

Zakup kotła z 

podajnikiem 

automatycznym na 

pelet jedno lub 

dwufunkcyjny o mocy 

do 25 [kW] wraz z 

montażem i pracami 

w obrębie źródła  

     

3 

kW 

Zakup kotła gazowego 

kondensacyjnego 

jedno lub 

dwufunkcyjny do 25 

[kW] wraz z montażem 

i pracami w obrębie 

źródła 

     

4 

szt. 

Zakup wkładu 

kominowego wraz 

z montażem (kotły 

gazowe i na pelet) 

     

5 

szt./ 

kW 

Zakup pieca 

akumulacyjnego wraz 

z instalacją 

elektryczną 

wewnętrzną i 

montażem (nie więcej 

niż 6 szt. / lokal 

mieszkalny)  

     

6 

szt. 

Zakup promiennika 

podczerwieni wraz 

z instalacją 

elektryczną 

wewnętrzną i 

montażem (nie więcej 

niż 8 szt. / lokal 

mieszkalny)  

     

7 
szt.  

Zakup kotła 

elektrycznego / 
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Lp J. m Zakres rzeczowy * 
Koszt materiałów 
/ urządzeń [netto] 

Koszt robocizny 
[netto] 

Razem [netto] VAT Razem [brutto] 

elektrodowego wraz 

z instalacją 

elektryczna 

wewnętrzną, 

montażem i pracami 

w obrębie źródła 

8 

szt. 

Wykonanie instalacji 

gazowej wewnętrzna 

na potrzeby zasilania 

źródła ciepła 

     

9 

szt. 

Zakup i montaż 

grzejnika z kompletem 

zaworów (nie więcej 

niż 8 szt. / lokal 

mieszkalny) 

     

10 

kpl. 

Wykonanie / 

modernizacja instalacji 

centralnego 

ogrzewania  

     

11 

m2 

Wykonanie 

ogrzewania 

podłogowego 

(elektryczne oporowe 

lub wodne) – nie 

więcej niż 100 [m2] 

(wyłącznie dla źródeł 

ciepła: pompa ciepła, 

ogrzewanie gazowe) 

     

12 

kpl. 

Zakup instalacji 

kolektorów 

słonecznych z 

zasobnikiem wraz z 

montażem (dla kotłów 

gazowych i kotłów na 

pelet) 

     

13 

kW 

Zakup instalacji 

fotowoltaicznej wraz 

z montażem  

     

14 

kW 

Zakup pompy ciepła 

powietrze-woda  / 

woda – woda wraz z 

wykonaniem dolnego 

źródła ciepła dla 

centralnego 

ogrzewania lub 

centralnego 

ogrzewania i ciepłej 

wody użytkowej wraz 

z montażem o mocy 

do 20 [kW] i pracami 

w obrębie źródła. 

     

15 

szt. 

Wykonanie / 

przebudowa przyłącza 

gazowego  

     

16 

szt. 

Wykonanie / 

przebudowa przyłącza  

elektroenergetycznego  

     

17 
szt. 

Wykonanie przyłącza 

ciepłowniczego  

     

18 

szt. 

Zakup wymiennika 

ciepła lub węzeł 

podmieszania wraz 

z montażem do 20 

[kW] i pracami 

w obrębie źródła 

     

19 

szt. 

Wykonanie projektu 

instalacji gazowej 

(instalacje 

wewnętrzne) 

     

*UWAGA: W tabeli przedstawiony został cały przykładowy katalog przedsięwzięć określony w Projekcie. Każdą 

z pozycji należy uszczegółowić zgodnie z zakresem zapytania ofertowego. Pozycje, które nie dotyczą Budynku 

mieszkalnego nie należy wykazywać. 
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Grantobiorca 
 

 

 

Wartość ofertowa brutto  

 (w tym podatek VAT) 

 

 

 

................................zł 

 

słownie: 
.......................................................................................... 

w tym podatek VAT …… %: ……………………….. zł 

słownie: ………………………………………………….. 

Okres gwarancji …………. lat (nie krótszy niż 1 rok) 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia  

Termin związania ofertą  

Załączniki:` 1. ……………………………….. 
2. ……………………………….. 

 
Oświadczenia: 

 

Oświadczam/y, że:  

1) Wykonam/y zlecenie w wyznaczonym terminie. 

2) Zapoznałem/liśmy się ze szczegółami zamówienia, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz 

uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

3) W cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania Przedsięwzięcia 

niskoemisyjnego.  

4) Posiadam/y odpowiednie doświadczenie pozwalające zrealizować przedmiotowe zamówienie 

w sposób należyty. 

5) Dane zawarte w formularzu ofertowym oraz załącznikach są zgodne z prawdą. 

6) Spełniam/y warunki udziału w postępowaniu i nie podlegamy wykluczeniu zgodnie z pkt. VII 

zapytania ofertowego. 

 

 

 

 

 

 

.........................................................................

........................... 

/Miejscowość, data i podpis Oferenta lub 

osoby upoważnionej/ 

 
 

 

 

Uwaga: Do oferty należy obowiązkowo dołączyć dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę do 

reprezentowania Oferenta. 

 


