
 
Zaproszenie do złożenia oferty

Posyłki  kominiarskie,  sprawdzenie  stanu  technicznego  pieców  oraz  sprawdzenia
instalacji grzewczej w budynkach stanowiących zasób Gminy Siemianowice Śląskie

Przedmiot zamówienia
 
Tryb zamówienia: zaproszenie do złożenia oferty
Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1579)

Rejestr zamówień: ZDZO-MPGKiM/1/I/2021

Inwestor:
Gmina Siemianowice Śląskie
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
w imieniu i na rzecz której – 
jako Prowadzący postępowanie - działa 
Miejskie przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. 
w Siemianowicach Śląskich 
przy ul. Śmiłowskiego 15

Adres do korespondencji:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.
w Siemianicach Śląskich
ul. Śmiłowskiego 15
41-100 Siemianowice Śląskie
tel. 032 766-00-00
faks:  032 766-01-04
www.mpgkim.com.pl

Alojzy Grzesiek    Prokurent
11.01.2021r.
          

……………………………………………………………
                                                                  data i podpis oraz pieczęć  osoby Zatwierdzającej
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I. Nazwa  oraz adres Inwestora oraz Prowadzącego postępowanie
Inwestor:
Gmina Siemianowice Śląskie
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
ul. Jana Pawła II 10
41-100 Siemianowice Śląskie
NIP 643 – 10 – 04 – 477
REGON 000515879
w imieniu i na rzecz której działa
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. 
w Siemianowicach Śląskich  przy ul. Śmiłowskiego 15 
(NIP 643-000-02-99) 
reprezentowane przez 
mgr Mariolę Kołodziej    Dyrektora Zarządu
Alojzy Grzesiek    Prokurent

jako Prowadzący postępowanie 

II.  Opis przedmiotu zamówienia

Kod CPV:
71356100-9 Usługi kontroli technicznej

Przedmiotem zamówienia jest: 
- Posyłki kominiarskie, sprawdzenie stanu technicznego pieców oraz sprawdzenia 
instalacji grzewczej w budynkach stanowiących zasób Gminy Siemianowice Śląskie
Zakres usług kominiarskich obejmuje:

1. Do zakresu zamówienia należy:  
a) sprawdzenie zgłoszeń przez administrację dotyczących złego funkcjonowania urządzeń 
grzewczych (piece węglowe, pokojowe, kuchenne i C.O.) i innych urządzeń podłączonych do 
przewodów kominowych
b) sprawdzenie zgodności podłączenia urządzeń grzewczych (piece węglowe, pokojowe, 

kuchenne i C.O.) i innych urządzeń podłączonych do przewodów kominowych 
c) sprawdzenie zgłoszeń szczególnych, mogących skutkować zagrożeniem zdrowia i życia

np.: 
- pożar
- zatrucia
- podtrucia
Każde sprawdzenie będzie poprzedzone zleceniem, po otrzymaniu którego Wykonawca w
ciągu 5 dni  wykona usługę.  Po wykonaniu  usługi  należy do prowadzącego postępowanie
dostarczyć:
-  kserokopia  zalecenia  kominiarskiego  z  adnotacją  czy:  PIEC  NADAJE  SIĘ  DO

PRZEBUDOWY;PIEC  NALEŻY  WYCZYŚCIĆ  PRZEZ  ZDUNA;  NALEŻY
POSTAWIĆ NOWY PIEC

Szacunkowa ilość sprawdzeń - około 300 razy.
d)  zgłoszenia  przez  administrację dotyczące  złego  funkcjonowania  odprowadzania  spalin

przewodów dymowych, spalinowych, wentylacyjnych; 
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e)  zgodność  z  obowiązującymi  przepisami  połączenia  trzonów  kuchennych,  pieców
pokojowych oraz piecyków gazowych. Inwestor i Prowadzący postępowanie zastrzega
sobie prawo wezwania Wykonawcy do realizacji zgłoszeń całodobowo.  Wykonawca
jest zobowiązany do podjęcia bezpośrednich działań (kontaktu z lokatorem) do 24
godzin od przyjęcia takiego wezwania telefonicznie bądź pisemnie. 

f) Realizacja zgłoszeń szczególnych wynikających ze zdarzeń losowych mogących skutkować
zagrożeniem zdrowia i życia oraz mienia i środowiska np.: pożar; zatrucia; podtrucia. 

g)  Ustalenie  przyczyn  wadliwego  działania  urządzeń  grzewczo-kominowych  z  wydaniem
pisemnej  opinii,  która  winna  zawierać  konkretne  rozwiązanie  zgłoszonych
nieprawidłowości. 

h) Wykonanie opinii wstępnej i końcowej.
Szacunkowa ilość zgłoszeń - około 950 razy

III. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia ustala się do 15.12.2021r 

IV.  Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów,  jakie  maja  dostarczyć  wykonawcy  w  celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

Dokumenty
wymagane

1 Formularz ofertowy

Formularz cenowy (załącznik nr 1A do oferty)

Dodatek nr  1
do ZDZO,

(załącznik nr
1 do oferty)

2 Wykaz wykonanych  a  w przypadku  świadczeń  okresowych lub  ciągłych
również  wykonywanych  usług  w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania
spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat
przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia
działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  wraz  z  podaniem  wartości,
przedmiotu,  dat  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których  dostawy  lub
usługi  zostały  wykonane,  oraz  załączeniem  dowodów,  czy  zostały
wykonane lub są wykonywane należycie  tj: 
Wykaz z którego wynika:
co  najmniej  3  usługi  w  zakresie  świadczenia  usług  kominiarskich
(objętym  przedmiotem  zamówienia),z  których  każda   była/jest
świadczona nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy i wartości
każdej z tych usług wynosi  nie mniej niż 30.000,00 zł brutto każda, w
ramach jednej umowy oraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie 

Dodatek nr 2
do ZDZO

(załącznik nr
2 do oferty)

3 Wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia  w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub
kierowania  robotami  budowlanymi,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich
kwalifikacji  zawodowych, doświadczenia i  wykształcenia niezbędnych do
wykonania  zamówienia,  a  także  zakresu  wykonywanych  przez  nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj:
wykaz obejmujący:
-co  najmniej  3  osoby z  których  każda  posiada  kwalifikacje  mistrza  w
rzemiośle  kominiarskim  uprawniające  do  wykonywania  usług
kominiarskich.

Dodatek nr  3
do ZDZO

(załącznik nr
3 do oferty)
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4 Dokumenty  stwierdzające,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w
wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

 załącznik nr 4
do oferty

5 Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że  wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
tj.:  posiada  ubezpieczenie  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie
prowadzonej działalności  związanej  z podmiotem zamówienia na kwotę
nie mniejsza niż 50.000,00 zł 

załącznik nr 
5 do oferty

V.  Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  Prowadzącego  postępowanie
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie
osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Ustala  się  sposób porozumiewania się Prowadzącego postępowanie z wykonawcami: 

 pisemnie
 faksem- nr faksu: (32) 766-01-04
 droga elektroniczną
 Adres poczty elektronicznej Prowadzącego postępowanie: trk@mpgkim.com.pl

2.  Jeżeli  Prowadzący  postępowanie  lub  wykonawca  przekazują  oświadczenia,  wnioski,
zawiadomienia  oraz  informacje  faksem  lub  drogą  elektroniczną  ,  każda  ze  stron  na
żądanie drugiej niezwłocznie  potwierdza fakt ich otrzymania.

3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Prowadzący
postępowanie domniema, iż pismo wysłane przez Prowadzącego postępowanie  na numer
faksu  lub  adres  e-mail   podany  przez  Wykonawcę  zostało  mu  doręczone  w  sposób
umożliwiający  zapoznanie  się  Wykonawcy  z  treścią  pisma,  chyba  że  Wykonawca
wezwany przez Prowadzącego postępowanie do potwierdzenia otrzymania oświadczenia,
wniosku,  zawiadomienia  lub  informacji  w  sposób  określony  w  pkt.  2  oświadczy,  iż
wiadomości nie otrzymał.

VI. Opis sposobu przygotowania ofert

1.  Oferta  powinna  być  przygotowana  zgodnie  z  wymaganiami  zaproszenia  do  złożenia
ofert.

2.  Wykonawca nie może zmieniać treści formularzy, które stanowią załączniki zaproszenia
do złożenia oferty.

3. Oferta musi być sporządzona na lub dokładnie wg załączonego do specyfikacji  wzoru
formularza ofertowego.

4. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu.
5. Ofertę należy przygotować w języku polskim, pismem czytelnym, przy użyciu nośnika

pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.
6. Oferta powinna być trwale spięta, mieć kolejno ponumerowane  strony/ kartki. Należy

wykazać łączną liczbę stron /kartek oferty, załączniki do oferty stanowią jej integralną
część

7. Oferta  oraz  załączniki  muszą  być  podpisane  przez  osobę/osoby  upoważnioną/e  do
reprezentowania Wykonawcy
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a) Dokumenty  mogą  być  złożone  w  formie  oryginałów  lub  kopii  poświadczonych  za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnione przez Wykonawcę,  z
zastrzeżeniem pkt. 7.3

b) Poświadczenie  za  zgodność  z  oryginałem  winno  być  sporządzone  w  sposób
umożliwiający  identyfikację  podpisu  (np.  wraz  z  imienną  pieczątką  osoby
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem),

c)  W przypadku podpisywania ofert  lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów  przez  osobę/y  niewymienioną/e  w  dokumencie  rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

  Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej
notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.

d) Wykonawcy,  którzy  wspólnie  ubiegają  się  o  udzielenie  zamówienia  (np:  konsorcjum,
spółka cywilna) ustanawiają pełnomocnika zgodnie z treścią przepisu art.23 ustawy prawo
zamówień publicznych.

8. Każda  zapisana  strona  winna  być  parafowana  przez  osobę/y  upoważnioną/e  do
reprezentowania Wykonawcy

9. Każda ewentualna poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę/y upoważnioną/
e do reprezentowania Wykonawcy.

10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna
ostateczna cena.

11. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
12. Ofertę należy dostarczyć w zaklejonym, nieprzeźroczystym, nienaruszonym opakowaniu

z napisem:

NIE OTWIERAĆ PRZED     18.01.2021r  , godz. 9:00  
Posyłki  kominiarskie,  sprawdzenie  stanu  technicznego  pieców  oraz  sprawdzenia
instalacji grzewczej w budynkach stanowiących zasób Gminy Siemianowice Śląskie
                         wraz  z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerem telefonu wykonawcy.

VII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.  Ofertę  należy  złożyć  w  sekretariacie  dyrekcji  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej  Sp. z o. o. ul. Śmiłowskiego 15 w Siemianowicach Śl. do dnia
18.01.2021r.do godz. 8:30

2. Otwarcie ofert nastąpi w świetlicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.  o.  w Siemianowicach Śląskich przy ul.  Śmiłowskiego 15 w dniu
18.01.2020r. o godz. 9:00

VIII.  Opis  kryteriów,  którymi  Prowadzący  postępowanie  będzie  się  kierował  przy
wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Kryteria oceny złożonych ofert

Kryterium oceny ofert: cena netto 
Prowadzący postępowanie udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.

5



Sposób obliczenia ceny:

1. Ceny netto i brutto oferty należy podać cyfrowo i słownie wraz ze wszystkimi 
składnikami wpływającymi na ostateczną cenę uwzględniając podatek VAT.

2. Ceny netto i brutto oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
(groszy).

3. Cena może być tylko jedna nie dopuszcza się wariantowania cen. Wszelkie upusty, rabaty 
winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona za realizację cena była ceną 
ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Inwestorago przeliczeń itp. działań w 
celu jej określenia.

4. Ceny oferty netto i brutto muszą obejmować całość zamówienia i uwzględniać wszystkie 
koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonaniem kompletnego przedmiotu 
zamówienia.

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

IX. Odwołanie postępowania o udzielenie zamówienia

1. Prowadzący postępowanie zastrzega sobie prawo odwołania postępowania o udzielenie
zamówienia bez  podania przyczyny. Odwołanie może nastąpić przed upływem terminu
składania ofert.

2. Prowadzący  postępowanie  zastrzega   sobie  możliwość  odwołania  postępowania  o
udzielenie zamówienia jeżeli nie wpłynie żadna oferta lub gdy złożone oferty nie będą
podlegały ocenie.

3. Prowadzący  postępowanie  zastrzega   sobie  możliwość  odwołania  postępowania  o
udzielenie  zamówienia  jeżeli  cena  najkorzystniejszej  oferty  przekroczy  kwotę,  jaką
prowadzący postępowanie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
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Dodatek nr 1 do ZDZO
                       (Załącznik nr 1 do Oferty)

FORMULARZ OFERTOWY

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Śmiłowskiego 15
41-100 Siemianowice Śląskie

WYKONAWCA:
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW/PEŁNOMOCNIK:
Imię i nazwisko

Adres

Nr telefonu

Nr faksu

e-mail

Przedmiot zamówienia:
Posyłki  kominiarskie,  sprawdzenie  stanu  technicznego  pieców  oraz  sprawdzenia
instalacji grzewczej w budynkach stanowiących zasób Gminy Siemianowice Śląskie.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym zaproszeniem do złożenia oferty
za łączną cenę:

BRUTTO (w tym obowiązujący podatek VAT ………………………………………......…

(słownie- ..................................................................................................................................…)

NETTO.............................................

(słownie- .................................................................................................................................)

cena jednostkowa brutto za jedno zgłoszenie-…...………...zł
cena jednostkowa brutto za jedno sprawdzenie-……….. …zł 

 2. Termin wykonania zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy do 15.12.2021r 
 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze zaproszeniem do złożenia oferty i nie wnosimy do
niego  zastrzeżeń  oraz  zdobyliśmy  konieczne  informacje  do  właściwego  wykonania
zamówienia. 
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4. W przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z projektem umowy i
wykonamy zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.  

5.  Przedstawione  w  ofercie  ceny  nie  stanowią  cen  dumpingowych  i  złożenie  oferty  nie
stanowi czynu  nieuczciwej konkurencji.

6. Oświadczamy, że w trakcie sporządzania oferty stosowaliśmy się do postanowień ZDZO i
nie dokonaliśmy żadnych zmian w formularzach.

7. Zamówienie zamierzamy wykonać własnymi siłami.                       

 
…………................................................................
podpis i data osoby/ osób 
uprawnionej/uprawnionych 

                                                                       do  występowania w imieniu Wykonawcy
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Dodatek nr 1 do ZDZO
                (Załącznik nr 1A do Oferty)

                                   
FORMULARZ CENOWY

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Śmiłowskiego 15
41-100 Siemianowice Śląskie

WYKONAWCA:
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)

Przedmiot zamówienia:
Posyłki  kominiarskie,  sprawdzenie  stanu  technicznego  pieców  oraz  sprawdzenia
instalacji grzewczej w budynkach stanowiących zasób Gminy Siemianowice Śląskie
1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym zaproszeniem do złożenia oferty za
łączną cenę:

 TABELA 1
L
p.

RODZAJ
KONTROLI

cena
jednostkowa

brutto (zł)

cena
jednostkowa

Netto (zł)

Ilość Cena brutto
(zł)

X A B C D=B*C
1. Sprawdzanie

technicznej
sprawności
urządzeń

grzewczych

za jedno
sprawdzenie

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

za jedno
sprawdzenie

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

300
sprawdzeń

2. Zgłoszenia
Prowadzącego
postępowanie 

za jedno
zgłoszenie

……………

za jedno
zgłoszenie

……………

950 
zgłoszeń

Razem
Słownie 
(brutto):...............................................................................................…

(netto):..................................................................................................

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

                                                               podpis i data osoby/ osób uprawnionej/uprawnionych 
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                                                              do  występowania w imieniu Wykonawcy     

Dodatek nr 2 do ZDZO
                       (Załącznik nr 2 do Oferty)

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Przedmiot zamówienia:
Posyłki  kominiarskie,  sprawdzenie  stanu  technicznego  pieców  oraz  sprawdzenia
instalacji grzewczej w budynkach stanowiących zasób Gminy Siemianowice Śląskie

WYKONAWCA:
Lp Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)

Lp. Przedmiot
Wartość
brutto 

Data wykonania
(dd/mm/rrrr)

Miejsce
wykonania

1

2

3
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……………………………………………………………
            Data podpis osoby/ osób uprawnionej/ uprawnionych 

   do występowania w imieniu Wykonawcy

Dodatek nr 3 do ZDZO
                    (Załącznik nr 3 do oferty)

WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia:
Posyłki  kominiarskie,  sprawdzenie  stanu  technicznego  pieców  oraz  sprawdzenia
instalacji grzewczej w budynkach stanowiących zasób Gminy Siemianowice Śląskie
WYKONAWCA:
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)

Lp.
Imię i nazwisko

osoby
Kwalifikacje

zawodowe

Zakres
wykonywanych

czynności
Podstawa dysponowania

1

Numer uprawnień
budowlanych oraz data

wydania uprawnień
………………………
………………………
………………………
………………………

…………….

Mistrz
kominiarski

zasób własny**)
/

zasób Podmiotu:*)
..........................................

...

2

Numer uprawnień
budowlanych oraz data

wydania uprawnień
………………………
………………………
………………………
………………………

…………….

Mistrz
kominiarski

zasób własny**)
/

zasób Podmiotu:*)
..........................................

...

3

Numer uprawnień
budowlanych oraz data

wydania uprawnień
………………………
………………………
………………………
………………………

…………….

Mistrz
kominiarski

zasób własny**)
/

zasób Podmiotu:*)
..........................................

..
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*) wpisać odpowiednio
**) niepotrzebne skreślić                                               ....................................………...............................

                                                                                podpis i data osoby/ osób uprawnionej/uprawnionych 
                                                                     do  występowania w imieniu Wykonawcy           
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