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IK.7021.1.23.2022 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Gmina Sztutowo zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań: 

1. Przedmiot zamówienia: 
Modernizacja kotłowni dla budynku ogólnoużytkowego oraz świetlicy w Kątach Rybackich, ul. Rybacka 41 
 
Modernizacja polega na: 
1) Demontażu istniejącego pieca z istniejącą instalacją (która okaże się niezdatna do dalszego użytku), wraz z wywie-

zieniem i utylizacją zdemontowanych wszystkich elementów; 
2) Dostawie i montażu (wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji c.o. i c.w.u. i uzupełnieniem elementów instalacji 

c.o. i c.w.u. w razie konieczności) nowego kotła o parametrach: 

− mocy 75 – 80 kW (wykonawca może zaproponować inny zakres mocy, jeżeli tak będzie wynikać z obliczeń po-
wierzchni do ogrzania), 

− kocioł na pellet drzewny z automatycznym sposobem podawania paliwa, 

− kocioł nie może posiadać rusztu awaryjnego lub przedpaleniska / brak możliwości montażu rusztu awaryjnego 
lub przedpaleniska; 

− o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3 (w odniesieniu do suchych spalin w temp. 0°C, 
1013 mbar przy O2=10%) 

− z osprzętem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spa-
lin, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, 

− klasa efektywności energetycznej minimum A+ na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej; 

− musi spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń minimum wymagania wynikające z przepisów okre-
ślonych w środkach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 (ekoprojektu) 
w szczególności w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekopro-
jektu dla kotłów na paliwa stałe 

− musi posiadać certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecode-
sign); 

− sprawność cieplna minimum 90% 

− czujnik pogodowy w zestawie 
3) Parametry budynków do ogrzania: 

Kubatura 
budynek ogólnoużytkowy: 1771,10 m3 
świetlica:  360 m3 

Powierzchnia użytkowa 
budynek ogólnoużytkowy: 402,57 m2 
świetlica:  114,1 m2 

Bilans zapotrzebowania ciepła: 
budynek ogólnoużytkowy: 60,1 kW 
świetlica: 15,3 kW 

Nie jest konieczna dodatkowa moc do podgrzewu c.w.u. 

4) Uruchomienie układu, pierwsze rozpalenie i przeszkolenie pracownika UG w Sztutowie w zakresie obsługi pieca 
5) Zamawiający wymaga minimum 36 miesięcy gwarancji na kocioł oraz na sterownik, w tym 3 bezpłatnych przeglą-

dów w ramach tej gwarancji (po 1, po 2 i po 3 roku eksploatacji). 
6) Zamawiający zaleca wizję lokalną istniejącej kotłowni przed złożeniem oferty. 
 
2. Termin związania ofertą: 30 dni. 
3. Termin realizacji: 30 dni od podpisania umowy. 
 
4.  Sposób rozliczenia: 
Płatność przelewem po dokonaniu odbioru końcowego i wystawieniu faktury przez Dostawcę (14 dni). 
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5. Kryteria wyboru ofert:  

 cena – 100%. 

6. Osoba uprawniona do kontaktu: 

Barbara Suma, tel. 55 247 81 51 wew. 609, adres e-mail: czystepowietrze@sztutowo.ug.gov.pl. 

7. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 29.07.2022 r., godzina: 15.30. 

8. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, na adres: 
Urząd Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo lub przesłać e-mailem na adres: 
czystepowietrze@sztutowo.ug.gov.pl. 

9. Rozstrzygnięcie postępowania: 

1) O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi oferentów drogą elektroniczną (poczta e-mail), poda-
jąc nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 

2) Zamawiający informuje, że zastrzega sobie prawo do zakończenia i unieważnienia postępowania w każdym czasie 
bez podania przyczyn.  

10. Załączniki: 
1) Formularz ofertowy 

 
 

Robert Zieliński 
Wójt Gminy Sztutowo 

……..……………………………….. 

Kierownik zamawiającego 
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Załącznik nr 1 
FORMULARZ OFERTY 

……………………………………… 

Nazwa Wykonawcy lub pieczęć 
 

…………………………. 
adres e-mail 

Gmina Sztutowo 
ul. Gdańska 55 
82-110 Sztutowo 

 
1. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

Modernizacja kotłowni dla budynku ogólnoużytkowego oraz świetlicy w Kątach Rybackich, ul. Rybacka 41 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za ryczałtową: 

cenę netto: ........................................... zł. 

słownie netto: ………………………………………………………………………………………………………………………..zł. 

cenę brutto: ........................................ zł. 

słownie brutto: ………………………………………………………………………………………………………………………zł. 

podatek VAT: .................................... zł. 

słownie podatek VAT: ………………………………………………………………………..zł. 

 

2. Deklaruję ponadto: 

a) termin wykonania zamówienia: ………………………………………………………………… 

b) warunki płatności: ............................................................................................................  

3. Oświadczam, że: 

a) Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem 

niezbędne informacje do przygotowania oferty; 

b) Załączone do zapytania wymagania stawiane wykonawcy zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń; 

c) Dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  

d) Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia. 

e) Jestem związany ofertą do …………………….…………………. r. 

f) W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

4. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

1 ..................................................................  

2 .................................................................  

 

 

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

Miejscowość, data            (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 
Z uwagi na obowiązek stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 
z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: Rozporządzenie RODO), aktualne będą poniższe zasady związane z przetwarzaniem 
Pani/Pana danych osobowych : 
 
1. Administratorem danych jest Urząd Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo, reprezentowany przez 

Wójta Gminy. Kontakt z administratorem możliwy jest osobiście lub korespondencyjnie na wskazany adres, 

telefonicznie pod numerem tel. 055 247 81 faks: 55 247 83 96 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

info@sztutowo.ug.gov.pl  

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także przysługujących w tym zakresie praw można 

kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym w Jednostce za pomocą poczty elektronicznej:  

iod@mainsoft.pl  

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia RODO tj.:  

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności 

w celu realizacji przepisów: 

• Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego;  

• Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Gminy Sztutowo 

ustawowych zadań określonych obowiązującymi przepisami prawa 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, 

zgodnie z terminami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach a także Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych.  

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym z mocy prawa podmiotom, w tym organom 

władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne w zakresie i celach wynikających z przepisów 

prawa, dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz 

poprawności działania systemów, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu 

dostarczenia korespondencji, podmiotom z którymi współpracuje Administrator na podstawie stosownych umów 

powierzenia przetwarzania danych. 

7. Podanie danych dla realizacji obowiązków prawnych jest obligatoryjne, a obowiązek podania danych wynika 

z przepisów prawa. 

8. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych, w sytuacjach przewidzianych 

w Rozporządzeniu RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych (art. 15 Rozporządzenia 

RODO), sprostowania (art. 16 Rozporządzenia RODO), usunięcia (wyłącznie w przypadkach określonych w art. 17 

Rozporządzenia RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia RODO). 

9. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 
Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu. 
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