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Kraków, 23 stycznia 2017 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1 /01/2017 

 

   

Dotyczy: Kompleksowej termomodernizacji budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 

Serdeczna Troska Sp. z o.o., w Krakowie os. Złotej Jesieni 5.  

 

 

 

Szanowni Państwo, 

  

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na świadczenie usług związanych z 

kompleksową termomodernizacją budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Serdeczna 

Troska Sp. z o.o., w Krakowie os. Złotej Jesieni 5. Zakres prac ma być zgodny z opracowanym 

audytem termomodernizacyjnym budynku.  

 

 

1. Dane zamawiającego: 

Serdeczna Troska Sp. z o.o. 

ul. Rzepakowa 5 a 

31-989 Kraków  

   

2. Tryb postępowania: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego  

z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności i przejrzystości i podlega przepisom ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny. 

Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo 

zamówień publicznych. 

 

3. Specyfikacja przedmiotu zapytania ofertowego:  

Ocieplenie, zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym, budynku zlokalizowanego                      

w Krakowie, os. Złotej Jesieni 5. Budynek wybudowany w roku 1960 z cegły żerańskiej. Budynek liczy 

łącznie 5 kondygnacji naziemnych i 1 podziemną. Ogólny stan elementów konstrukcji budynku dobry.  

Przedmiotem postępowania, jest wybór oferenta, zdolnego do przeprowadzenia następujących prac:  

 

3.1. Ocieplenie stropodachu nad wejściem do budynku płytami laminowanymi papą o grubości 20 

cm, pow. 17,5 m2 , materiałem o współczynniku lambda = 0,037 W/mK 

3.2. Ocieplenie stropodachu wentylowanego budynku, granulatem wełny mineralnej o grubości 20 

cm, pow. 577,00 m2, materiałem o współczynniku lambda = 0,037 W/mK. 

3.3. Ocieplenie zewnętrznych ścian osłonowych metodą ETICS, przy użyciu płyt z wełny 

mineralnej o grubości 15 cm, powierzchnia 311,10 m2, wełną mineralną o współczynniku 

lambda  = 0,040 W/mK. 

 

4. Opis warunków udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty spełniające następujące warunki: 

Posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 

Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym 

oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia. 

Nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 

Nie są powiązane kapitałowo, ani osobowo z Zamawiającym .  
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5. Forma rozliczenia: 

Rozliczenie nastąpi za zakończone etapy prac, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

 

6. Czas realizacji:  

Termin rozpoczęcia: 1 marca 2017 r. 

Termin zakończenia: 31 grudnia 2017 r. 

 

7. Termin składania ofert upływa w dniu: 31.01.2017 r.  

 

8. Oferta musi pozostać ważna min. do dnia: 31.03.2017 r.  

 

9. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi do dnia 3 lutego 2017 r. 

 

10. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich 

wagą: 

Lp. Kryterium Waga (%) 

1. Cena netto  70 

2. Termin przystąpienia do realizacji usługi 30 

  

Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. Za 

najkorzystniejszą uważa się ofertę, która otrzymała największą ilość punktów wyliczoną według 

poniższego wzoru Lpu=L1+L2 gdzie: 

a. Lpu – liczba uzyskanych punktów 

b. L1 – liczba uzyskanych punktów za kryterium pierwsze (cena netto) 

c. L2 – liczba uzyskanych punktów za kryterium drugie (termin wykonania) 

Poszczególne kryteria będą przeliczane według następującego wzoru: 

d. Kryterium nr 1 (cena netto)  

 L1= (najniższa oferowana cena/ cena oferowana)x100x70%. 

e. Kryterium nr 2 (termin przystąpienia do prac ) – w przypadku terminu przystąpienia 

do prac:  

od 1 marca do 10 marca 2017 r.  – 10 pkt,   

od 13 marca do 17 marca 2017 r. - 5 pkt,  

po 20 marca  2017  r.   – 0 pkt. 

 

11.  Oferta powinna być dostarczona:  

Preferowany sposób dostarczenia oferty osobiście w siedzibie zamawiającego:  

Serdeczna Troska Sp. z o.o., ul. Rzepakowa 5 a ,31-989 Kraków. 

Dopuszcza się również złożenie oferty drogą pocztową (poczta, kurier etc.) i drogą elektroniczną               

w postaci pliku pdf,  na adres e-mail: rzepakowa@serdecznatroska.pl . 

 

12.  Złożona oferta musi zawierać:  

 nazwę i adres oferenta,  

 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

 opis zrealizowanych prac o podobnym zakresie, 

 referencje,  

 cenę całkowitą netto i brutto wyrażoną w polskich złotych,  

 datę sporządzenia,  

 termin ważności oferty,  

 warunki i termin płatności,  

 termin rozpoczęcia  realizacji usługi, 

 podpis oferującego wraz z pieczątką firmową.  

 

mailto:rzepakowa@serdecznatroska.pl


Serdeczna Troska Sp. z o.o.  

 

 

St
ro

n
a3

 

 

13.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

Odwołania  postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie, bez podania 

przyczyny, co nie będzie podstawą dla oferenta do dochodzenia przeciwko zamawiającemu 

jakichkolwiek roszczeń lub do wykonania jakichkolwiek uprawnień, zamknięcia postępowania bez 

dokonania wyboru oferty, zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu, żądania szczegółowych 

informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie przetargu, wyłącznej interpretacji zapisów 

ogłoszenia.  


