
 

Częstochowa, 30.10.2019 r. 
  

    
            
        

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MATERIAŁÓW DO MONTAŻU INSTALACJI 

HYDRAULICZNEJ DO ODPROWADZANIA CIEPŁA 

 

 
 W związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie prototypu nowej generacji pomp 

ciepła typu bezpośrednie odparowanie/woda z innowacyjnymi rozwiązaniami 

technologicznymi” dofinansowanego w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w 

przedsiębiorstwach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 uprzejmie 

prosimy o przedstawienie oferty na zakup materiałów do montażu instalacji hydraulicznej do 

odprowadzania ciepła. 

           

Z poważaniem, 

         
Magdalena Pędziwiatr  

Właściciel  
 

 

 

 

Załączniki: 

- zapytanie ofertowe 

- załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (wzór formularza oferty) 

 

 

 

 



 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

I. Przedmiot zapytania dotyczy: 

EcoStrus Damfrost Magdalena Pędziwiatr realizuje projekt pod nazwą „Opracowanie 

prototypu nowej generacji pomp ciepła typu bezpośrednie odparowanie/woda z 

innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi” dofinansowanego w ramach Działania 1.2 

Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020. 

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności badawczo-rozwojowej i 

innowacyjności firmy do 30.06.2021r. poprzez realizację prac B+R oraz komercjalizację ich 

wyników których efektem będzie typoszereg pompy ciepła typu bezpośrednie 

odparowanie/woda z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi. 

Efektem projektu będzie wdrożenie na rynek typoszeregu innowacyjnych pompy ciepła, min. 

1 zgłoszenie patentowe/wzór użytkowy, wzrost sprzedaży, wzrost konkurencyjności firmy, 

wejście na nowe rynki zagraniczne,  transfer wiedzy i technologii w wyniku intensyfikacji 

współpracy z jednostkami B+R. 

W związku z powyższym prosimy o przesłanie oferty na zakup materiałów do montażu 

instalacji hydraulicznej do odprowadzania ciepła odpowiadającej parametrom ujętym w 

opisie przedmiotu zamówienia. 

 

II. Zamawiający: 

EcoStrus Damfrost Magdalena Pędziwiatr 

Teofila Lenartowicza 4, 42-207 Częstochowa 

Tel. 793 755 876 

NIP: 9492055789, REGON: 241648800 

 

III. Miejsce publikacji ogłoszenia 

Baza konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/ 

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/


 

 

IV. Tryb udzielenia zamówienia 

Zasada konkurencyjności określona w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 (Wytyczne horyzontalne) oraz Wytyczne w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego 2014-2020 (Wytyczne programowe).  

Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami. 

V. Opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji, ważność oferty : 

Przedmiotem zapytania jest zakup materiałów do 3 szt. montażu instalacji hydraulicznych do 

odprowadzania ciepła. Zakup odpowiednich materiałów jest konieczny do montażu instalacji 

hydraulicznej do odprowadzania ciepła tj. podzespołu w instalacji prototypowej pompy 

ciepła do badań, które są niezbędne w celu umożliwienia jej funkcjonowania. 

1.Część zamówienia 

Przedmiotem zapytania jest zakup materiałów- instalacja hydrauliczna do odprowadzania 

ciepła, w ramach której konieczne jest nabycie: 

• 3 szt. - Pompa obiegowa 25-60  

▪ Przyłącze - 1 1/2" bez śrubunków ( 6/4") 

▪ Przyłącze - 1" po przykręceniu śrubunków 

▪ Moc : wysokość podnoszenia : 6 mb 

▪ Sterowanie: Trzy fazy pracy - AUTOREGULACJA -  sterowane 

elektronicznie 

▪ Rozstaw montażowy : 180 mm 

▪ Pobór mocy : do 60 W 

▪ Maksymalne ciśnienie : 6 bar 

▪ Maksymalna temperatura : +110 st. 

KOD CPV: 42122000-0 Pompy  

2.Część zamówienia  



 

Przedmiotem zapytania jest zakup materiałów- instalacja hydrauliczna do odprowadzania 

ciepła, w ramach której konieczne jest nabycie: 

• 3 szt. - Filtr skośny, siatkowy z wyjściem GW1” 

KOD CPV: 42912300-5 Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania wody 

3.Część zamówienia 

Przedmiotem zapytania jest zakup materiałów- instalacja hydrauliczna do odprowadzania 

ciepła, w ramach której konieczne jest nabycie: 

• 9 szt. - Zawory kulowe– odcinające, z wyjściem GW1”  

KOD CPV: 42131260-6 Zawory kulowe 

4.Część zamówienia 

Przedmiotem zapytania jest zakup materiałów- instalacja hydrauliczna do odprowadzania 

ciepła, w ramach której konieczne jest nabycie: 

• 3 szt. - Naczynie wzbiorcze 12 l wraz z zaworem bezp. 3 bar – grupa bezpieczeństwa, 

składająca się z naczynia wzbiorczego min. 12l na temp. max. 60stC, w zestawie z 

zaworem bezpieczeństwa 3bar 

KOD CPV:42912300-5 Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania wody  

5.Część zamówienia  

Przedmiotem zapytania jest zakup materiałów- instalacja hydrauliczna do odprowadzania 

ciepła, w ramach której konieczne jest nabycie: 

• 2 szt. - Kolektor 3x28/35 mm Cu – kolektor miedziany z wejście o średnicy 35mm i z 

trzema wyjściami o średnicy 28mm, wykonany w taki sposób aby umożliwić 

równomierny podział przepływu wody 

KOD CPV: 4416000-9 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne 

elementy 

6.Cześć zamówienia 

Przedmiotem zapytania jest zakup materiałów- instalacja hydrauliczna do odprowadzania 

ciepła, w ramach której konieczne jest nabycie: 

• 8 szt. - Zawory kulowe 35 mm odcinające, z wyjściem GW1 ½” 

KOD CPV: 42131260-6 Zawory kulowe 

7.Część zamówienia 



 

Przedmiotem zapytania jest zakup materiałów- instalacja hydrauliczna do odprowadzania 

ciepła, w ramach której konieczne jest nabycie: 

• 1 szt. - Zbiornik buforowy 300 l. z otwartym przepływem, bez wężownicy, minimum 

4x wyjścia do przepływu wody, jedno wyście górne na zawór odpowietrzający 

KOD CPV: 44610000-9 Zbiorniki, rezerwuary, pojemniki i zbiorniki ciśnieniowe 

8.Cześć zamówienia  

Przedmiotem zapytania jest zakup materiałów- instalacja hydrauliczna do odprowadzania 

ciepła, w ramach której konieczne jest nabycie: 

• 4 szt. - Zawór automatyczny zawód odpowietrzający - z wyjściem ½” 

KOD CPV: 42131142-3 Zawory sterujące 

9.Częć zamówienia  

Przedmiotem zapytania jest zakup materiałów- instalacja hydrauliczna do odprowadzania 

ciepła, w ramach której konieczne jest nabycie: 

• 1 szt. - Wymiennik powietrzny, wentylatorowy 27 kW (przy temperaturze wody 

35/30 st. C i temperaturze powietrza 20/25 st. C ) 

KOD CPV:  42510000-4 Wymienniki ciepła, urządzenia do konfekcjonowania powietrza i 

urządzenia chłodzące oraz maszyny filtrujące 

10.Część zamówienia  

Przedmiotem zapytania jest zakup materiałów- instalacja hydrauliczna do odprowadzania 

ciepła, w ramach której konieczne jest nabycie: 

• 1 zestaw Regulatora obrotów wentylatora 3faz wraz z czujnikiem temperatury  - 

regulator obrotów wentylatora 3faz, względem temp. przepływu 

KOD CPV: 42500000-1 Urządzenia chłodzące i wentylacyjne  

11.Część zamówienia 

Przedmiotem zapytania jest zakup materiałów- instalacja hydrauliczna do odprowadzania 

ciepła, w ramach której konieczne jest nabycie: 

• 1 szt. - Wymiennik wodny, płaszczowo rurowy 27 kW do zrzutu ciepła, przy 

maksymalnych obciążeniach – dopuszczalny jest również zbiornik ciśnieniowy, z 

wężownicą o pow. min. 7m2, 



 

KOD CPV: 42511000-1 Wymienniki ciepła i maszyny do skraplania powietrza lub innych 

gazów  

12.Częśc zamówienia 

Przedmiotem zapytania jest zakup materiałów- instalacja hydrauliczna do odprowadzania 

ciepła, w ramach której konieczne jest nabycie: 

• 1 szt. - Zbiornik wody, otwarty 6-8 m3 do obioru ciepła w trybie pracy C.W.U 

KOD CPV: 44610000-9 Zbiorniki, rezerwuary, pojemniki i zbiorniki ciśnieniowe  

13.Część zamówienia 

Przedmiotem zapytania jest zakup materiałów- instalacja hydrauliczna do odprowadzania 

ciepła, w ramach której konieczne jest nabycie: 

• 1 zestaw Pompy wody, obiegu pośredniego 6m3/h - pompa nadająca się do wody 

zanieczyszczonej, 

KOD CPV: 42122130-0 Pompy wodne 

14.Część zamówienia 

Przedmiotem zapytania jest zakup materiałów- instalacja hydrauliczna do odprowadzania 

ciepła, w ramach której konieczne jest nabycie: 

• 3 szt. - Rotametry do odczytu/ regulacji przepływu na 28mm - – rotametr z 

przyłączem 28mm gotowym do lutowania lub z gwintem 1” 

KOD CPV: 38420000-5 Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu ciśnienia i cieczy i gazów 

15.Część zamówienia 

Przedmiotem zapytania jest zakup materiałów- instalacja hydrauliczna do odprowadzania 

ciepła, w ramach której konieczne jest nabycie: 

• 18 szt. - Łuki 90 28mm  

• 12 szt. - Łuki 90 35mm  

• 12 szt. - Trójnik na 28mm 

KOD CPV: 42131141-6 Zawory obniżające ciśnienie 

16.Część zamówienia 

Przedmiotem zapytania jest zakup materiałów- instalacja hydrauliczna do odprowadzania 

ciepła, w ramach której konieczne jest nabycie: 



 

• 3 szt. – Manometr - – wodny, do odczytu ciśnienia, z możliwością montażu na 

rurociągu, 

KOD CPV: 38425000-0 Urządzenia mechaniki płynów 

17.Część zamówienia 

Przedmiotem zapytania jest zakup materiałów- instalacja hydrauliczna do odprowadzania 

ciepła, w ramach której konieczne jest nabycie: 

• 3 szt. – Termometr wodny, do odczytu temperatury, z możliwością montażu na rurociągu, 

KOD CPV: 38412000-6 Termometry  

18.Część zamówienia 

Przedmiotem zapytania jest zakup materiałów- instalacja hydrauliczna do odprowadzania 

ciepła, w ramach której konieczne jest nabycie: 

• 3 szt. - Pressostat 1,5 bar z wyjściem GW min. 3/8”, z zakresem pracy minimum do 4bar 

KOD CPV: 38420000-5 Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia  cieczy i gazów 

19.Część zamówienia 

Przedmiotem zapytania jest zakup materiałów- instalacja hydrauliczna do odprowadzania 

ciepła, w ramach której konieczne jest nabycie: 

• Rurociągi hydrauliczne Cu 28mm,20m miedź hydrauliczna w sztangach 

• Rurociągi hydrauliczne Cu 35mm,20m miedź hydrauliczna w sztangach 

KOD CPV: 44160000-9 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne 

elementy 

20.Część zamówienia 

Przedmiotem zapytania jest zakup materiałów- instalacja hydrauliczna do odprowadzania 

ciepła, w ramach której konieczne jest nabycie: 

• Uchwyty do rurociągów na średnicę minimum 1”, 

KOD CPV: 44160000-9 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne 

elementy 

21.Część zamówienia 

Przedmiotem zapytania jest zakup materiałów- instalacja hydrauliczna do odprowadzania 

ciepła, w ramach której konieczne jest nabycie: 

• 1 kg -  Luty twardy, do lutowania miedzi 



 

KOD CPV: 44315100-2 Akcesoria spawalnicze 

 

VI. Termin realizacji 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia w odniesieniu do części 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 nastąpi w okresie do 2 tygodni od daty 

zamówienia lub zawarcia umowy, jednak nie później niż do 15.12.2019. 

VII. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki działu w 

postępowaniu dotyczące:  

• Oferent powinien posiadać potencjał, doświadczenie i wiedzę techniczną do realizacji 

całego zakresu przedmiotu zapytania ofertowego w terminie i miejscu wskazanym w 

zapytaniu ofertowym. 

• Oferent jest związany z ofertą – okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

Spełnienie w/w wymagań oferent potwierdza stosownymi oświadczeniami stanowiącymi 

obligatoryjne załączniki do oferty – wzory oświadczeń ujęto w załączniku nr 1. Oferty złożone 

bez oświadczeń nie będą rozpatrywane. 

VIII. Wykluczenia 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców powiązanych osobowo 

lub kapitałowo z Zamawiającym. 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 

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 

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, 



 

• pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Spełnienie w/w wymagań oferent potwierdza stosownymi oświadczeniami stanowiącymi 

obligatoryjne załączniki do oferty – wzory oświadczeń ujęto w załączniku nr 1. Oferty złożone 

bez oświadczeń nie będą rozpatrywane. 

IX. Kryteria oceny oferty (merytoryczne) 

1. Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie następujących kryteriów: 

Lp. Opis kryterium Znaczenie 

1 Cena całkowita  netto 100% 

 

Wartość punktowa dla jedynego kryterium  „cena całkowita netto (w PLN)” będzie obliczona 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z 

najniższą ceną, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba 

punktów, dokonana na podstawie matematycznego wyliczenia z następującego wzoru:  

Cena całkowita netto oferty z najniższą ceną   

------------------------------------- x 100 = liczba punktów badanej oferty   

cena całkowita netto oferty badanej    

Maksymalna ilość punktów do zdobycia dla kryterium „cena całkowita netto (w PLN)” wynosi 

100 pkt. 

Łącznie w ramach jedynego kryterium można osiągnąć 100 punktów ( waga 100%). 

W cenie ofertowej powinny być zawarte wszystkie należności publicznoprawne obciążające 

Wykonawcę. 

Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 

wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

Cena oferty musi być podana w PLN; cyfrowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 



 

Każda część zamówienia będzie osobno poddawana ocenie.  

X. WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW 

Dodatkowo informujemy, iż wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do umożliwienia 

Zamawiającemu oraz Śląskiemu Centrum Przedsiębiorczości oraz innym upoważnionym 

instytucjom wglądu do dokumentów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w 

ramach projektu, w tym dokumentów finansowych. 

XI. Osoba upoważniona do porozumiewania się z Wykonawcami: 

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest 

Damian Pędziwiatr tel. 793 755 876, email: biuro@ecostrus.pl 

XII. Kryteria formalne 

1. Termin złożenia oferty Ofertę cenową należy złożyć do 07.11.2019 r. do godziny 

16:00 w następującej formie: 

2. Ofertę cenową należy złożyć na załączonym formularzu na adres:  

EcoStrus Damfrost Magdalena Pędziwiatr, ul. Teofila Lenartowicza 4, 42-207 

Częstochowa 

a) W przypadku przesłania oferty drogą pocztową koperta zawierająca ofertę 

powinna być zaadresowana do: 

EcoStrus Damfrost Magdalena Pędziwiatr 

ul. Teofila Lenartowicza 4, 42-207 Częstochowa 

Dotyczy: oferta na zakup materiałów do montażu instalacji hydraulicznej do 

odprowadzania ciepła 

b) W przypadku składania ofert drogą elektroniczną ofertę należy złożyć na adres: 

biuro@ecostrus.pl. Pod ofertą konieczny jest podpis Wykonawcy (w formie 

skanu).  

3. Ofertę powinny podpisać osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Wykonawcy lub osoba upoważniona. W przypadku podpisania oferty przez 

upoważnionego pełnomocnika należy dołączyć dokument potwierdzający posiadanie 

takiego pełnomocnictwa/upoważnienia.  

Termin otwarcia i oceny ofert: 08.11.2019 godzina 9:00 w siedzibie Zamawiającego. Ocenie 

podlegać będą oferty złożone do Zamawiającego oraz przesłane elektronicznie. 

https://poczta.home.pl/appsuite/
https://poczta.home.pl/appsuite/


 

Ocena formalną oferty polegająca na weryfikacji czy oferta: 

1. została złożona w terminie i miejscu zgodnym z zapytaniem  

2. została złożona na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania lub 

innym formularzu, który zawiera informacje tożsame z wzorem stanowiącym 

załącznik nr 1 oraz zawiera wskazane w zapytaniu i załączniku nr 1 oświadczenia 

oferenta 

3. została podpisana wraz z oświadczeniami oferenta zgodnie z reprezentacją właściwą 

dla oferenta,  

Ocena ma charakter zero-jedynkowy w oparciu o to, czy oferent spełnia/nie spełnia ww. 

wymogi formalne. 

Oferta musi spełnić wszystkie ww. warunki, aby przejść do etapu oceny merytorycznej. 

Oferentowi przysługuje prawo do wycofania/poprawy złożonej oferty przed upływem 

terminu składania ofert. 

Oferentowi przysługuje prawo do uzupełnienia/poprawienia oferty po upływie terminu 

składania ofert jedynie na pisemne (mail lub pismo tradycyjne) wezwanie Zamawiającego i 

jedynie w zakresie spełnienia kryteriów formalnych. 

 

XIII. Uwagi końcowe: 

1. Niniejsze zapytanie służy do zawarcia umowy na zakup materiałów do montażu 

instalacji hydraulicznej do odprowadzania ciepła. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania 

ofertowego na każdym etapie jego procedowania bez podania przyczyny w 

przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania 

niniejszego zapytania Ofertowego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy w sytuacji 

wycofania się z realizacji projektu, w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych 

Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego. 

4. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, 

że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie 

oferty wymagają zachowania formy analogicznej jak w przypadku jej złożenia.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności 

przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji. 



 

6. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy złożą ofertę niezgodną z 

prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje). Ofertę Oferenta wykluczonego 

 z postępowania uznaje się za odrzuconą. 

7. Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy 

kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych 

w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z 

Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. W pierwszej kolejności 

do negocjacji zostanie zaproszony Wykonawca, którego oferta uzyskała największą 

ilość punktów. Jeśli negocjacje nie doprowadzą do zawarcia umowy w następnej 

kolejności do negocjacji zostanie zaproszony Wykonawca, którego oferta uzyskała 

drugą z kolei ilość punktów itd.  

8. Ostateczny wybór oferenta, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po 

zakończeniu ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną powyżej. 

9. Oferty złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w punkcie XI nie zostaną 

rozpatrzone. 

10. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt,  

nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego  

od postępowania ofertowego, ani zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem 

oferty. 

11. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na 

podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. 

Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z 

wymaganiami. 

12. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  

13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

15. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub 

dokumentów wymaganych od Wykonawcy. 

16. Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. W sytuacji w której oświadczenia 

lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub 



 

poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba 

że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 

wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.  

17. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w poniższym 

zakresie: 

a) wysokości ceny w przypadku - zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej 

części ceny, której zmiana dotyczy: 

b) przedmiotu umowy - w sytuacji, gdy w czasie trwania umowy produkcja danej 

kategorii materiału zostanie zakończona, ograniczona, lub udostępnione zostaną 

nowe rozwiązania po zaproponowaniu przez Wykonawcę materiałów o parametrach 

funkcjonalnych nie gorszych od parametrów stanowiących przedmiot Umowy.  

18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych 

ofert, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli 

się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia. 

 

 

Serdecznie zapraszam do współpracy. 

Z poważaniem, 

                           Magdalena Pędziwiatr  

Właściciel  

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1: Formularz ofertowy 

 

  



 

Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

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

(nazwa i adres, NIP Wykonawcy) 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe w celu realizacji zamówienia dotyczącego projektu pt. 

„Opracowanie prototypu nowej generacji pomp ciepła typu bezpośrednie 

odparowanie/woda z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi.” dofinansowanego w 

ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 uprzejmie prosimy o 

przedstawienie oferty na zakup materiałów do montażu instalacji hydraulicznej do 

odprowadzania ciepła zgodnie z załączonym formularzem.  

Poniżej przedstawiamy ofertę na realizację zakupu materiałów do montażu instalacji 

hydraulicznej do odprowadzania ciepła: 

KODY CPV:  

42122000-0 Pompy 

42912300-5 Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania wody  

42131260-6 Zawory kulowe 

44160000-9 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy 

44610000-9 Zbiorniki, rezerwuary, pojemniki i zbiorniki ciśnieniowe 

42131142-3 Zawory sterujące 

42510000-4 Wymienniki ciepła i maszyny do skraplania powietrza lub innych gazów 

42122130-0 Pompy wodne 

42131141-6 Zawory obniżające ciśnienie 

38425000-0 Urządzenia mechaniki  płynów  

38412000-6 Termometry 

38420000-5 Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów 



 

44315100-2 Akcesoria spawalnicze 

Nazwa wypożyczanej maszyny 
Wartość ogólna 

netto 

Wartość ogólna 

brutto 

I II III 

1 część zamówienia 

• pompa obiegowa - 3 szt. 

 

 

2 część zamówienia 

• filtr 28 - 3 szt. 

 

 

3 część zamówienia 

• zawory kulowe 28 - 9 szt. 
 

 

4 część zamówienia 

• naczynia wzbiorcze 12l 

wraz z zaworem bezp. 3bar 

- 3 szt. 

 

 

5 część zamówienia 

• kolektor 3x28/35mm Cu  

– 2 szt. 

 

 

6 część zamówienia 

• zawory kulowe 35mm - 8 

szt. 

 

 

7 część zamówienia 

• zbiornik buforowy 300l. - 1 

szt. 

 

 



 

8 część zamówienia 

• zawór automatyczny 

zawór odpowietrzający - 4 

szt. 

 

 

9 część zamówienie 

• wymiennik powietrzny, 

wentylatorowy, 27 Kw – 1 

szt. 

 

 

10 część zamówienia 

• 1 zestaw regulatora 

obrotów wentylatora 3faz 

wraz z czujnikiem 

temperatury 

 

 

11 cześć zamówienia 

• wymiennik wodny, 

płaszczowo rurowy 27kW 

do zrzutu ciepła, przy 

maksymalnych 

obciążeniach - 1 szt. 

 

 

12 część zamówienia 

• zbiornik wody, otwarty 6-

8m do odbioru ciepła w 

trybie pracy C.W.U - 1 szt. 

 

 

13 część zamówienia 

• 1 zestaw pompy wody, 

obiegu pośredniego 6m3/h  

 

 



 

14 cześć zamówienia 

rotametry do odczytu/ regulacji 

przepływu na 28mm 3 szt. 

 

 

15 część zamówienia 

• łuki 90 28mm - 18 szt. 

• łuki 90 35mm  - 12 szt. 

• trójnik na 28mm -  12 szt. 

 

 

16 część zamówienia 

• manometr - 3 szt. 
 

 

17 część zamówienia 

• termometr - 3 szt. 
 

 

18 część zamówienia 

• presostat - 3 szt. 
 

 

19 część zamówienia 

• rurociągi hydrauliczne Cu 

28mm,20m 

• rurociągi hydrauliczne Cu 

35mm,20m 

 

 

20 część zamówienia 

• uchwyty rurociągów 
 

 

21 część zamówienia 

• luty - 1 kg 
 

 



 

RAZEM:   

 

 

………………………………………………  

Podpis i pieczątka Wykonawcy  

  



 

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA DOT. BRAKU POWIĄZAŃ 

 

Oferent oświadcza, że nie jest podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo 

z zamawiającym. 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 wykonawcą, polegające w szczególności na1: 

✓ 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, 

✓ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

………………………………………………  

Podpis i pieczątka Wykonawcy  

  

 
1

  W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień 

sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania 

ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim 

osobowo lub kapitałowo. 



 

 

OŚWIADCZENIA OFERENTA DOT. ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 

 

Oferent uważa się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert  oraz deklaruję możliwość realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem 

przedmiotu zapytania ofertowego. 

 

………………………………………………  

Podpis i pieczątka Wykonawcy  

OŚWIADCZENIA OFERENTA DOT. POTENCJAŁU 

Oferent oświadcza, że posiada potencjał, doświadczenie i wiedzę techniczną do 

realizacji całego zakresu przedmiotu zapytania ofertowego w terminie i miejscu 

wskazanym w zapytaniu ofertowym. 

………………………………………………  

Podpis i pieczątka Wykonawcy  

 

Deklaruję  wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z terminami wskazanymi w zapytaniu 

ofertowym.  

Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. VII 

Zapytania Ofertowego.  

 

Osoba kontaktowa  

Imię nazwisko ………………………………………………..………………………………………………….,  

telefon, ……………………………………………………………mail: ................................................................ 

  

………………………………………………  

Podpis i pieczątka Wykonawcy  


