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(miejscowość, data) 
 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYMIANY ŻRÓDŁA CIEPŁA 
W RAMACH PROJEKTU „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych  

w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego  
i średzkiego” 

 
I. ZAMAWIAJĄCY: 

NAZWA / IMIĘ I NAZWISKO 
GRANTOBIORCY: 
 

 

ADRES: 
 

 

OSOBA DO KONTAKTU: 
 

 

TELEFON KONTAKTOWY: 
 

 

ADRES E-MAIL: 
 

 

 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 
ZAKRES PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DODATKOWE WARUNKI2  
 

WYMAGANY MAKSYMALNY 
TERMIN REALIZACJI 
ZAMÓWIENIA 

 
do dnia  ……………………………… 
dzień / miesiąc / rok 

ADRES NIERUCHOMOŚCI, W 
KTÓREJ REALIZOWANY BĘDZIE 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA3 
(ULICA, NR 
BUDYNKU/MIESZKANIA/KOD 
POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ) 

 

 

W celu prawidłowego oszacowania wartości usługi Zamawiający umożliwia i zaleca dokonanie wizji lokalnej budynku / mieszkania, którego 
dotyczy Zapytanie ofertowe. 
 

 
III. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT PRZEZ WYKONAWCĘ:  

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT4 
(ULICA, NR BUDYNKU/MIESZKANIA/  
KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ) 
 

 

                                                           
1 uzupełnić zgodnie z informacjami podanymi we Wniosku o udzielenie grantu w części „Planowany zakres przedsięwzięcia”. 
2 fakultatywne  np. wiedza i doświadczenie Wykonawcy, potencjał techniczny Wykonawcy, okres gwarancji wykonania usługi, czas reakcji serwisu w 
okresie gwarancji rozumianego jako czas na usunięcie awarii i uruchomienie instalacji od momentu zgłoszenia awarii itp. 
3 tj. adres realizacji przedsięwzięcia 
4 adres korespondencyjny Zamawiającego (Grantobiorcy) 
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SPOSÓB OTRZYMANIA OFERTY: 

 
☐forma elektroniczna na podany adres e-mail : ……………………………………………5 
 

☐forma papierowa  

TERMIN SKŁADANIA OFERTY: 
 
 

 
   do dnia ………………………………  
dzień / miesiąc / rok 

 
IV. KRYTERIUM WYBORY OFERTY 

 
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium: 

Nazwa kryterium - Cena całkowita za przedmiot zamówienia 
Waga kryterium - 100 % 

2. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę z najniższą ceną.  
3. Wartość (cena) netto i brutto musi zawierać wszelkie koszty konieczne do realizacji zamówienia. Wartość (cenę) należy 

zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.  
4. Cenę jako kryterium zastosowano ze względu na fakt, że opisując przedmiot zamówienia Zamawiający określił standardy 

jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech tego przedmiotu, które wskazał w specyfikacji technicznej.  
 
V. PODSTAWA DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY: 
 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający poniższe warunki: 

1. prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, 
2. oświadczają, że posiadają uprawnienia niezbędne do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia, 
3. nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie 

się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 
imieniuZamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem  
iprzeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
− uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
− posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  
− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
− pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, w linii prostej, pokrewieństwa 

drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli.  

 Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy zpostępowania. 
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 

 
VI. ODRZUCENIE OFERTY 

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawców przed przeprowadzeniem ich oceny zgodnie z treścią pkt. IV niniejszego Zapytania 
ofertowego w następujących przypadkach: 
− Wykonawca złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego Zapytania ofertowego; 
− Wykonawca złożył ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń wymaganych w niniejszym Zapytaniu ofertowym,  
− Wykonawca przedstawi nieprawdziwe informacje, 
− Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postepowaniu niniejszego Zapytania ofertowego, 
− Wykonawca złożył ofertę po terminie, 
− Wykonawca złoży ofertę zawierającą błędy niebędące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi. 

 
VII. INFORMACJA DODATKOWA  

1. Ofertę należy złożyć na Formularzu, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.  
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
3. Oferta musi zostać opatrzona czytelnym podpisem przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do zaciągania 

zobowiązań przez Wykonawcę.  
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i odpowiadać przedmiotowi zamówienia.  
5. Wykonawca może przed upływem składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
6. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich ofert. 
7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
8. Oferta musi być ważna przez okres co najmniej 30 dni, liczonych od dnia upływu terminu składania ofert. 
9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia 

postępowania bez dokonywania wyboru oferty. W każdym przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opisanych 

                                                           
5 uzupełnić proszę adres e-mail (jeśli dotyczy) 
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uprawnień nie będzie przysługiwało Wykonawcom żadne roszczenie wobec Zamawiającego, a w szczególności roszczenie  
o zawarcie umowy lub zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu ofertowym.  

11. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku 
postępowania. 

12. Zastrzega się, że niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia Umowy.  
 

VIII. ZAŁĄCZNIKI: 
1. Wzór Formularza ofertowego.  

 
Z poważaniem, 

 
                                                                                                                             

…………………………………………………………………… 
(czytelny podpis Grantobiorcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


