
 

  

Załąznik nr 1a do oferty dostawców i wykonawców PONE Szczyrk 2017  

OFERTA CENOWA 

Konkurs na dostawców i wykonawców modernizacji kotłowni: 

montaż kotłów gazowych i kotłów węglowych klasy 5 w ramach 

„Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Szczyrk w 2017 roku” 

Nazwa instalatora :  

Adres:  

Telefon/fax:  

NIP, REGON  

 

L.p Producent Typ kotła * Moc Cena netto 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

* wymieniony typ kotła powinien posiadać świadectwo bezpieczeństwa  – potwierdzające wymaganą sprawność wg normy PN-EN 303-

5:2012 dla kotłów klasy 5 oraz dokument potwierdzający wymagań dotyczących efektywności energetycznej (zgodnie z RMGPiPS z 02-04-
2003r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej – DZ. U. Nr 108 poz. 1028 z 2003r.). 
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L.p. Załączniki do oferty 

1.  
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej (co najmniej 3 lata prowadzenia działalności w zakresie objętym konkursem) 
 

2.  
NIP, REGON, informacja teleadresowa, zaświadczenie z banku o nr konta które będzie obo-

wiązywało w umowie trójstronnej  
 

3.  dokument stwierdzający, że dostawca jest płatnikiem podatku VAT  

4.  dokument stwierdzający nie zaleganie ze składkami ZUS (nie starsze niż 3 miesiące tj. 90 dni)  

5.  
dokument stwierdzający nie zaleganie z podatkami w Urzędzie Skarbowym (nie starsze niż 3 

miesiące tj. 90 dni) 
 

6.  

dokument potwierdzający zgodę wykonawcy na przetwarzanie jego danych osobowych 

zawartych w złożonej ofercie dla potrzeb niezbędnych z realizacją Programu ograniczenia niskiej 

emisji dla Gminy Szczyrk rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm. ) 

 

7.  

Dokumenty potwierdzające przygotowanie zawodowe do realizacji robót i montaży objętych pro-

gramem (w tym uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie 

instalacji c.o. i potwierdzenie członkostwa  w izbie zawodowej) min. 5 letnie doświadczenie, 

 

8.  

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 20 modernizacji kotłowni w  tym, 

co najmniej 10 modernizacji kotłowni węglowych i 10 modernizacji kotłowni gazowych,  lub 

w przypadku, gdy wykonawca zadeklaruje wykonanie wyłącznie modernizacji kotłowni                  

węglowych lub kotłowni gazowych wówczas zobowiązany jest stosownie do rodzaju zadekla-

rowanej modernizacji wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej 20 modern i-

zacji kotłowni węglowych lub 20 modernizacji kotłowni gazowych.w zakresie podobnym do 

realizowanego w Programie niskiej emisji dla Gminy Szczyrk z wyszczególnieniem nazwiska 

inwestora oraz numerem jego telefonu. 

 

9.  

autoryzacja producenta (notarialne potwierdzenie, upoważnień do reprezentowania i mon-

tażu danego typu kotła), którego piece zostaną zakwalifikowane do udziału w Programie 

wraz z oświadczeniem o solidarnej odpowiedzialności za wykonane prace montażowe 

 

10.  
upoważnienie producenta, dostawcy do złożenia oferty w jego imieniu wraz z potwierdze-

niem, iż producent zna i akceptuje treść oferty, umowy i zakres gwarancji 
 

11.  

oświadczenia dostawcy, wykonawcy i producenta kotła o zgodności oferowanego w Progra-

mie typu i modelu z posiadanymi certyfikatami przedłożonymi w Programie oraz nie doko-

nywaniu zmian w konstrukcji i zastosowanych materiałów w stosunku do urządzenia, które 

podlegało badaniu w celu uzyskania stosownych certyfikatów  

 

12.  

oferta cenowa na kotły z podaniem: 

 typu oferowanego urządzenia, 

 mocy w kW, 

 standardowego wyposażenia kotła (np. czy obejmuje czopuch, pojemnik na popiół, itp.) 

 cena netto + VAT = brutto 

 

13.  

świadectwo bezpieczeństwa ekologicznego (wydane przez laboratorium badawcze posiadające 

akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub jednostki akredytującej państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej) – potwierdzające wymagania dla kotłów klasy 5 zgodnie z normą PN-EN 303-

5:2012 

 

14.  

dokument potwierdzający spełnienie wymagań dotyczących efektywności energetycznej (zgodnie z 

RMGPiPS z 02-04-2003r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej – DZ. U. Nr 

108 poz. 1028 z 2003r.). 

 

15.  deklarację zgodności z Polskimi Normami i innymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu.  

16.  
oświadczenie wykonawcy o akceptacji warunków i podstaw kosztorysowania dla Programu 

ograniczenia niskiej emisji oraz wzorcowego kosztorysu i przedmiaru.   
 

17.  
oświadczenie wykonawcy o akceptacji wzorów dokumentów i umowy dla Programu ograniczenia 

niskiej emisji w gminie Szczyrk oraz oświadczenie o realizacji Programu zgodnie z wytycznymi 
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Operatora, (tj. kolejność wykonywania działań: udział w wystawie i wybór przez inwestora 

wykonawcy oraz urządzenia, wykonanie przedmiaru, sporządzenie kosztorysu z jego weryfikacją, 

podpisanie umowy, wpłata zaliczki przez inwestora (potwierdzenie wpłaty), demontaż i utylizacja 

starego kotła, montaż nowego kotła, odbiór końcowy i zatwierdzenie dokumentów odbiorowych, 

faktura rozliczająca zadanie,) 

18.  

wzór karty gwarancyjnej podpisany przez wykonawcę i producenta – na udzielenie min. 5 letniej 

gwarancji jakości na kocioł c.o. oraz na wszystkie materiały (elementy) dostarczone w ramach 

montażu urządzeń oraz 2 letniej gwarancji na osprzęt kotła, tj. sterownik, wentylator, napędy. 

 

 

19.  

wzór karty gwarancyjnej podpisany przez wykonawcę i producenta – na udzielenie  5 letniej 

gwarancji na wykonaną instalację c.o. obejmującą montaż kotła i instalacji w obrębie kotłowni 

ujęte w sporzadzonym kosztorysie ofertowym 

 

20.  deklaracja usunięcia awarii w ciągu 24 godzin.  

21.  

deklaracja producenta o zabezpieczeniu urządzenia przed niedozwolonym wykorzystaniem lub 

inne dokumenty potwierdzające, że dostarczone urządzenie nie może służyć do spalania odpadów 

stałych 

 

22.  
opis zabezpieczenia, jego sposobu działania lub alarmowania użytkownika w przypadku cofnięcia 

płomienia do podajnika paliwa 
 

23.  oświadczenie uczestnika konkursu, że po wyborze jego oferty, dokona prezentacji oferowanego 

urządzenia  na specjalnie zorganizowanej w tym celu wystawie przez Operatora i Gminę Szczyrk 
 

 

Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem 


