
 

 

Stary Sącz, dnia 21.09.2016 r. 

 

data ogłoszenia 21.09.2016 r. 

 

W związku z realizacją projektu w ramach działania „Odnawialne źródła energii”, pt. 

 

Zakup i montaż pompy ciepła w budynku  

"Park-M" sp. z o. o. w Brzeznej 576 

 

Przedsiębiorstwo Park-M Sp. z o.o. zaprasza do udziału w konkursie ofert na dostawę i montaż: 

pomp ciepła w budynku "Park-M" sp. z o. o. w Brzeznej 576. 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 27.09.2016 r. godz. 15:00 

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi  dnia: 28.09.2016 r. godz. 15:00 

Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia lub skrócenia terminu składania ofert i 

wcześniejszego rozstrzygnięcia konkursu, jeżeli będzie tego wymagał harmonogram projektu. 

Informacja w tym zakresie zostanie opublikowana na stronie www Zamawiającego. 

 

I. Zamawiający: 

 

Park-M Sp. z o.o.  

ul. Piaski 12 

33-340 Stary Sącz 

NIP 734-335-39-83 

 

II. Przedmiot zamówienia:  

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pomp ciepła wraz z osprzętem zwierającym: 

kompletną instalację maszynowni z wymiennikownią i wszystkimi niezbędnymi materiałami 

instalacyjnymi dla budynku biurowego w Brzeznej 576 (szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia zawarty w załączniku nr 1). 

 

III. Termin realizacji zamówienia: 

 

Realizacja dostaw i zakończenie wszystkich prac do 30.11.2016 r. 

 

 

IV. Opis przygotowania oferty: 

 

a) oferta oraz ewentualne załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania firmy, 

b) oferta powinna zawierać charakterystykę działalności oraz doświadczenia, 

c) oferta powinna zawierać datę sporządzenia oferty, cenę całkowitą netto oraz termin ważności 

oferty, 

d) oferta powinna być sporządzona w języku polskim, 

e) zamówienie zostanie udzielone wykonawcy po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich 

ofert, 



 

 

f) do oferty należy załączyć wypełniony formularz istotnych postanowień oferty, stanowiący 

załącznik nr 2 . 

 

V. Miejsce i termin składania ofert: 

 

Adres: 

Park-M Sp. z o.o.  

ul. Piaski 12 

33-340 Stary Sącz 

a) termin składania ofert do dnia:  27.09.2016 r., godz. 15:00 

b) oferty w formie pisemnej należy składać wyłącznie we wskazany poniżej sposób: 

- osobiście w siedzibie zamawiającego, 

- drogą elektroniczną na adres michal.zygmunt@park-m.pl 

- drogą pocztową na adres siedziby Zamawiającego. 

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu: 

 

Kryterium, którym kierować się będzie Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty 

wskazano w punkcie VII. Oferent powinien przedstawić wszystkie wymagane informacje 

pozwalające ocenić jego ofertę w ramach ww. kryteriów i wypełnić załącznik nr 2. 

 

 

VII. Kryteria wyboru oferty: 

  

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów 

wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt (100% = 100 

pkt)  

  

a) Punkty za kryterium „Cena netto” zostaną obliczone wg. następującego wzoru:  

  

Cena oferty najtańszej  

----------------------------- x 80 = liczba punktów  

Cena oferty badanej  

  

 

b) Punkty za kryterium „Termin zakończenia dostawy, montażu i zakończenie prac” obliczone 

wg. następującego wzoru: 

 

Zakończenie prac - najkrótszy  

------------------------------------------ x 20 = liczba punktów  

Zakończenie prac – oferty badanej  

 

 

Liczby punktów za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę 

oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę.  

  

Ponadto zamawiający przy dokonywaniu wyboru dostawcy będzie się kierował elementarnymi 

zasadami:  
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 zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,  

 zasadą ochrony uczciwej konkurencji,  

 zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,  

 zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku.  

 

Wybór zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i terminowo ofertę.  

 

Ofertę uważa się za złożoną w terminie, gdy dotrze ona do Zamawiającego w taki sposób, że 

mógł się z ofertą zapoznać.  

  

Termin związania ofertą: 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.  

  

VIII. Warunki udziału w postępowaniu:  

 

 oferta powinna być sporządzona w języku polskim,  

 zamówienie zostanie udzielone wykonawcy po uprzednim porównaniu i ocenie  

 wszystkich ofert. 

 

XI. Informacje dodatkowe: 

  

Zamawiający w przypadku:  

 

a) niewpłynięcia żadnej oferty, 

b) wpłynięcia ofert niespełniających wymagań ogłoszenia, 

c) wpłynięcia ofert, które przekraczają środki przeznaczone na realizację zadania, 

 

może unieważnić konkurs lub tez może pominąć wadliwą ofertę. 

  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyn lub 

ponowne przeprowadzenie postępowania ofertowego w razie otrzymania ofert nie 

spełniających oczekiwań Zamawiającego dotyczących ceny i/lub terminu dostawy i montażu.  

 

Dodatkowych informacji w sprawie postępowania  udziela w zakresie procesu zakupowego Pan 

Janusz Pestkowski: janusz@pestkowski.pl, nr tel. 666269202. 
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Załącznik nr 1  

do konkursu ofert na dostawę i montaż pomp ciepła w budynku "Park-M" sp. z o. o. w Brzeznej 

576. 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

Dostawa i montaż pomp ciepła w budynku "Park-M" sp. z o. o. w Brzeznej 576. 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Dostawa, montaż i uruchomienie pomp ciepła wraz z osprzętem zwierającym: 

kompletną instalację maszynowni z wymiennikownią i wszystkimi niezbędnymi 

materiałami instalacyjnymi, w tym m.in: 

Dostawa i montaż pomp ciepła wraz z wymiennikami ciepła i chłodu, zbiornikami 

buforowymi ciepła, chłodu oraz zbiornikiem ciepłej wody użytkowej. Z uwagi na 

ekonomikę i bezpieczeństwo układu pomp ciepła, zastosowany musi być układ z 

dwiema jednosprężarkowymi pompami ciepła typu woda/woda. Z powodu 

ograniczonej ilości miejsca w maszynowni pomp ciepła wymaga się od pomp ciepła 

konstrukcji umożliwiającej postawienie jednej pompy na drugiej. Maksymalna 

wysokość takiego układu nie może przekraczać 2,4 m, zaś powierzchnia zabudowy 

układu pomp ciepła 1,1 m2. System ma zapewnić całorocznie ogrzewanie ciepłej 

wody użytkowej, ogrzewanie instalacji c.o. oraz wysoce ekonomiczne (bez pracy 

sprężarek) chłodzenie pasywne. Z układem pomp ciepła współpracować ma 

zbiornik buforowy c.o. o pojemności 1000 dm³ zapewniający czynnik grzewczy o 

stałej temperaturze 45°C. Czynnik ten ma być źródłem ciepła dla każdego z obiegów 

grzewczych (belki grzewczo-chłodzące, ogrzewanie grzejnikowo-podłogowe, 

nagrzewnice wodne), które będą zasilane przez niezależne pompy obiegowe z 

rozdzielacza c.o. Planuje się także zastosowanie zbiornika buforowego chłodu 

pasywnego o pojemności 1000 dm³ przygotowującego czynnik chłodniczy o stałej 

temperaturze 12°C. jako źródła chłodu dla instalacji hydraulicznej belek grzewczo-

chłodzących. W zasobniku c.w.u. o pojemności 750 dm³ będzie przygotowywana 

ciepła woda użytkowa na potrzeby socjalne. Wskazuje się na przewidywaną 

konieczność zastosowania dwóch kołnierzy grzewczych w zbiorniku buforowym 

c.o. o mocy grzewczej 5,7 x 2 = 11,4 kW, które będą zabezpieczeniem dla pracy 

szczytowej np. przy temperaturach poniżej -20°C oraz jeden identyczny o mocy 5,7 

kW w zasobniku c.w.u. dla pracy okresowej w celu podnoszenia temperatury wody 

użytkowej do poziomu nie niższego niż 70°C. Oba układy tj. grzewczy i chłodniczy 

będą odbierać energię od przepływającej wody dostarczanej ze studni głębinowych 

poprzez niskotemperaturowe wymienniki płytowe. Pompy ciepła muszą mieć 

wbudowane moduły kalkulacyjne ilości energii pobranej i zużytej. Wymagane 

parametry techniczne pomp ciepła: 

• moc grzewcza układu dwupompowego min. 86 kW 

• szczytowa moc grzewcza grzałek elektrycznych min. 11.4 kW 

• sumaryczna moc grzewcza układu 86 + 11,4 = min. 97,4 kW 

• przepływ wody studziennej o wydatku min. 17,6 m³/h 

• pobór mocy elektrycznej pomp ciepła – około 20,00 kW 

• współczynnik efektywności pomp ciepła - COP – min. 3,91 (W5/W45) 



 

 

• moc chłodnicza chłodu pasywnego – min. 54,00 kW 

Pompy obiegowe wysokiej jakości. 

Rozdzielnia sterownicza, sterująca pracą pomp, wraz zabezpieczeniem przed 

przepięciami, zabezpieczeniami różnicowo-prądowymi, wyposażona w przełącznik 

trybu pracy: manual/automatyczny. 

Instalacja elektryczna dla technologii pomp ciepła. 

Niezbędne akcesoria i osprzęt pozostały, pompy obiegowe, armatura, naczynia 

wzbiorcze, zwory, filtry, kształtki, rury, izolacja i inne podobne materiały niezbędne 

do prawidłowej realizacji zadania. 

Robocizna, montaż, uruchomienie, i regulacja instalacji. 

Całość instalacji powinna być objęta gwarancją na okres min 36 miesięcy od daty 

odbioru. 

 

2.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 

do konkursu ofert na dostawę i montaż pomp ciepła w budynku "Park-M" sp. z o. o. w 

Brzeznej 576. 

 

Zasadnicze postanowienia oferty 

Oferent 

 

 

Nabywca 

 

Park-M sp. z o.o., z siedzibą w Starym Sączu 

Przedmiot oferty 

 

Pompy ciepła w budynku "Park-M" sp. z o. o. w Brzeznej 576, 

zgodne z opisem stanowiącym Załącznik nr 1 do konkursu ofert 

na dostawę i montaż pomp ciepła w budynku "Park-M" sp. z o. o. 

w Brzeznej 576. Oferent ma prawo dołączyć  własny 

szczegółowy opis przedmiotu oferty. 

Cena łączna 

 [w zł netto] 

 

Termin płatności 

 

 

Termin zakończenia 

dostaw, montażu i prac  

 

Odstępstwo oferty od 

zakresu zamówienia 

opisanego w 

załączniku nr 1 

Jeżeli oferent w ofercie nie zapewnia dostawy wszystkich 

elementów opisanych w zakresie zdefiniowanym w załączniku nr 

1 (wpływ negatywny) lub zapewnia dodatkowo elementy tam 

nieopisane (wpływ pozytywny)  prosimy o wyraźne wskazanie 

odstępstw. 

 

 

 

 

 

Opis doświadczenia 

oferenta w branży 

 

 

Termin związania 

ofertą 

60 dni od daty złożenia oferty. 

 

 

 

_____________________ 

Podpis osoby upoważnionej 

do reprezentacji oferenta 

 
 

 


