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Zapytanie ofertowe 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 
równowartości kwoty 30.000 euro, działając w imieniu i na rzecz Centrum Obsługi Administracji Rządowej z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Powsińskiej 69/71, 02-903 Warszawa, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej z 
podziałem na dwa warianty na wykonanie zamówienia obejmującego: 

DEMONTAŻ 4 KOTŁÓW GRZEJNYCH ORAZ WENTYLATOROWNI ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKU PRZY AL. 
UJAZDOWSKICH 1/3 W WARSZAWIE 

 

 Wariant I: 

Wykonanie usługi demontażu 4 kotłów grzejnych o pow. 53 m Eca IV znajdujących się w kotłowni przy  
Al. Ujazdowskie 1/3 w Warszawie. Przedmiot oferty powinien obejmować swoim zakresem, pocięcie wsadowe 
kotłów wraz z ich instalacją, transport, zagospodarowanie powstałych odpadów w postaci oleju czy otuliny 
izolacyjnej oraz przygotowanie harmonogramu prac oraz dokumentów niezbędnych do realizacji zadania objętego 
niniejszym zapytaniem. Szczegółowy wykaz prac demontażowych poniżej: 

 demontaż istniejących 4 pieców grzejnych DOZAMET ca IV o wymiarach dł.2,2m; szer.1,55m; wys.1,67m oraz 
częściowy demontaż instalacji, 

 demontaż istniejących 4 palników RF 88-2 , dł.0,55m; szer.0,60m; wys.0,40m 
 demontaż istniejących zaworów P10 125Z ilość 13 szt. 
 demontaż istniejących zaworów kulowych DN125 ilość 2 szt. 
 demontaż istniejących zaworów kulowych DN160 ilość 1 szt., 
 demontaż istniejącego filtra skośnego Ø160 ilość 1 szt., 
 demontaż istniejącej rury stalowej Ø125 ilość 43m, 
 demontaż istniejącej rury stalowej Ø160 ilość 60m, 
 demontaż istniejącej rury stalowej 3” cale ilość 68m, 
 demontaż istniejącego kolektora żeliwnego Ø125 ilość 1m, 8 szt. 
 demontaż istniejących przewodów paliwowych 1” cal (możliwość zalegania oleju opałowego) ilość 26m, 
 demontaż istniejących pomp paliwowych w zestawie ilość 2 szt., 
 demontaż istniejących kanałów spalinowych ilość 8 szt., dł.1,5m; szer.0,40m; wys.0,20m 
 demontaż istniejących kanałów czerpni (Z) stal ocynk, dł.1,0m; szer.0,63m; wys.0,045m 
 utylizacja wymienionych urządzeń i podzespołów, 
 wymagana rejestracja i wpis do rejestru BDO (Baza Danych o Produktach i Opakowaniach o Gospodarce Odpadami), 
 Decyzja wydana przez Marszałka Województwa ww. pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie 

odpadów oraz zezwolenie na przetwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem działalności w zakresie 
gospodarki odpadami. 

 Kart Przekazania Odpadu (KPO) do Centrum Obsługi Administracji Rządowej. 
 

 
 Wariant II: 

Wykonanie usługi demontażu wentylatorowni kotłowej znajdującej się w budynku przy  
ul. Al. Ujazdowskie 1/3 w Warszawie będącej integralną częścią instalacji kotłowej (wentylator FK 25 – 4 sztuki). 
Zakres demontażu powinien obejmować swoim zakresem wycięcie kanałów wentylacyjnych „od ściany do ściany” 
tzn. wycięcie kanałów równo ze ścianami. Powstałe otwory należy zabezpieczyć trwałą metalową przegrodą z 
możliwością demontażu mocowaną do ściany poprzez elastyczną przekładkę na śruby metryczne. Natomiast 
konstrukcję dwuteowników, które aktualnie wspierają urządzenia wentylatorowni należy pozostawić. Przedmiot 
oferty powinien również obejmować swoim zakresem przygotowanie harmonogramu prac oraz dokumentów 



 

 Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Instytucja gospodarki budżetowej  
ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. +48226947501, fax +48226946121, centrum.gov.pl, sekretariat@centrum.gov.pl 
NIP: 5213590436, REGON: 142746130, KRS: 0000373135  

 

niezbędnych do realizacji zadania objętego niniejszym zapytaniem. Szczegółowy wykaz prac demontażowych 
poniżej: 

 demontaż istniejących 4 wentylatorów Termowent FK 25 p3, 
 demontaż istniejącego rurociągu do wentylatorów ilość 4 szt o dł.4,5m, 
 demontaż, bądź zaślepienie (obudowanie) istniejącego dojścia do komina stal, 
 demontaż istniejącego podestu pod wentylatory dł.1,7m; szer.0,95m; wys.0,10m, 
 demontaż istniejącego kanału z kotłowni ilość 4 szt. o dł.5m, 
 demontaż istniejącego ceownika stalowego pionu konstrukcji kanałów ilość 4 szt. o dł.1,8m, szer.0,15m 
 demontaż istniejących rur kotły – komin ilość 4 szt. o dł.10m, 
 wymagana rejestracja i wpis do rejestru BDO (Baza Danych o Produktach i Opakowaniach o Gospodarce Odpadami), 
 Decyzja wydana przez Marszałka Województwa ww. pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie 

odpadów oraz zezwolenie na przetwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem działalności w zakresie 
gospodarki odpadami. 

 Kart Przekazania Odpadu (KPO) do Centrum Obsługi Administracji Rządowej. 
 
 
 

Termin realizacji zadania: wrzesień 2020r.  
 

Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR) dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej przez potencjalnego 
Wykonawcę, celem której będzie przedstawienie oferty cenowej na wykonanie prac opisanych w niniejszym zapytaniu   
Przed przystąpieniem do wizji lokalnej niezbędne będzie przesłanie danych osobowych (imię, nazwisko, imię ojca oraz nr PESEL) 
osób, które będą przebywać na terenie KPRM - dane te są niezbędne do weryfikacji przez Służbę Ochrony Państwa (SOP) 
dawny BOR. Są to standardowe procedury, które bezwzględnie muszą przejść osoby chcące wejść na teren Kancelarii.  
Centrum Obsługi Administracji Rządowej informuje, że planuje podpisać Umowę na wykonanie usługi objętej niniejszym 
zapytaniem. 
 
Szczegółowe informację w sprawie przedmiotowego zapytania udzielą:  

p. Michał Grochowalski  tel.:  697 694 715, email: michal.grochowalski@centrum.gov.pl 

p. Krzysztof Ornowski  tel.: 539 529 634, email: krzysztof.ornowski@kprm.gov.pl 

 

III. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:  

Zamawiający (COAR) przy wyborze oferty najkorzystniejszej będzie kierował się poniższymi kryteriami:  

1) kryterium ceny - waga (C) : 70%  
2)    kryterium doświadczenie na rynku od momentu założenia firmy - waga (D): 10% 

 - od 5 do 10 lat - 3pkt; 
 - od 10 do 15 lat - 5pkt; 
 - powyżej 15 lat - 10pkt. 
       3) Kryterium aspekty społeczne* - waga (S): 20% 

Gdzie wobec powyższego należy przyjąć, że : 1 pkt =1% 

* Aspekty społeczne – zatrudnianie przy realizacji zadania osób w oparciu o umowę o pracę 

IV. Oferta powinna zawierać:  

 nazwę i adres oferenta, 
 datę sporządzenia oferty, 
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 cenę całkowitą netto i brutto wyrażoną w polskich złotych z podziałem na warianty oraz z uwzględnieniem 
wszystkich kosztów niezbędnych do realizacji zadania, 

 wskazanie przedmiotu oferty, 
 orientacyjny czas realizacji wykonania prac z podziałem na poszczególne warianty, 
 termin ważności oferty, 
 oświadczenie Oferenta o statusie podatnika*,  
 dokumenty potwierdzające doświadczenie firmy  na rynku. 

 
* Jeżeli są Państwo czynnym podatnikiem VAT, proszę o dołączenie do przesłanej oferty oświadczenia podpisanego przez 
osobę upoważnioną, następującej treści:                                                                                                                                   
Oświadczam, że: 

a) podmiot, który reprezentuję jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i widnieje jako zarejestrowany 
podatnik VAT czynny w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z art. 96b ust. 
1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; 

b) rachunek bankowy, który zostanie wskazany na fakturze za realizację przedmiotu zamówienia, został otwarty w 
związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, został prawidłowo zgłoszony i potwierdzony przy wykorzystaniu 
STIR oraz jest ujęty w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie; 

c) wskazany powyżej rachunek bankowy będzie ujawniony w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej wykazie, zgodnie z art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 2004r.  
o podatku od towarów i usług, w terminie płatności wskazanym na fakturze, o której mowa w pkt b). 
 

V. Wymagania wobec Wykonawcy: 

1. Wykonawca musi przedstawić potwierdzone referencje na wykonanie co najmniej trzech prac związanych z 
demontażem kotłów grzejnych na kwotę nie mniejszą niż 25 000 zł.  

2. Wykonawca musi być zarejestrowany w BDO (Baza Danych o Produktach i Opakowaniach  
oraz o Gospodarce Odpadami). 

3. Wykonawca musi wykazać,  że posiada wszelkie zezwolenia związane z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem 
odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.   

4. Wykonawca zapewni stały nadzór nad realizacją zamówienia przez wykwalifikowane osoby. 
5. Podczas realizacji robót Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.  
6. Wykonawca oświadczy, że do realizacji niniejszego zamówienia skieruje  osoby nie karane, posiadające 

odpowiednie kwalifikacje. Wykaz osób w celu weryfikacji zostanie załączony  
do przedmiotowej oferty. 

7. Wykonawca oświadczy, że do realizacji niniejszego zamówienia skieruje taką liczbę osób, która zapewni 
prawidłowe, staranne i należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 

8. Wykonawca oświadczy, że zamówienie będzie realizowane w okresie i na warunkach wskazanych przez 
Zamawiającego w umowie. 

9. Wykonawca oświadczy, iż osoby skierowane do realizacji usługi zatrudnione są na podstawie umowy o pracę.  
 

VI. Wymagany termin i miejsce złożenia oferty:  

Ofertę uprzejmie proszę przesłać do dnia 17.08.2020r. do godz. 10.00  na adres mailowy:  

krzysztof.ornowski@kprm.gov.pl 

 

VII. Informacje dodatkowe: 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania w każdym czasie bez wyboru którejkolwiek z 
ofert i bez podania przyczyny tej decyzji.  

 Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą i poinformuje drogą mailową o wyborze 
najkorzystniejszej oferty. Brak odpowiedzi ze strony Zamawiającego oznacza nienawiązanie współpracy, a 
Wykonawca składający ofertę nie może rościć praw do realizacji zlecenia wynikającego z przedmiotowego 
zapytania ofertowego.  



 

 Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Instytucja gospodarki budżetowej  
ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. +48226947501, fax +48226946121, centrum.gov.pl, sekretariat@centrum.gov.pl 
NIP: 5213590436, REGON: 142746130, KRS: 0000373135  

 

 
Uprzejmie informuję, że KPRM na podstawie art. 5a Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym(Dz.U. z 
2016 r. poz. 2259 ze zm.), w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia i ochranianych osób, przetwarza dane osobowe osób wchodzących na 
teren KPRM. Ponadto dane te udostępniane są Służbie Ochrony Państwa na podstawie art. 41 w zw. z art. 40  Ustawy z dnia 8 grudnia 2017 
r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 138 ze zm.) w celu realizacji zadań ustawowych. 

 

 

 
 

.......................................................                
                                                                                                                                                                    /data i podpis osoby upoważnionej 
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