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Zapytanie ofertowe. 
 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 

 

Wigierski Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy  

Głowicki Spółka Jawna 

Gawrych Ruda 39B 

16-402 Suwałki 

NIP: 844-234-99-56, REGON: 200669576 
 
 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pompy ciepła w Hotelu nad Wigrami, która 

pracować będzie na cele centralnego ogrzewania obiektu, ciepłej wody użytkowej oraz 

ciepła technologicznego. Zaprojektowana pompa wraz z istniejącą instalacją solarną 

stanowić będzie podstawowe źródło ciepła dla całego obiektu. W okresach szczytowego 

zapotrzebowania na ciepło, projektowany układ wspomagany będzie poprzez pracę 

istniejącego kotła olejowego o mocy 200 kW. 

W ramach inwestycji planuje się podjęcie następujących działań: 

˗ demontaż mniejszego kotła olejowego, 

˗ wykonanie dolnego źródła ciepła wraz z robotami towarzyszącymi, 

˗ montaż pompy ciepła wraz z osprzętem, 

˗ montaż naczynia przeponowego, 

˗ montaż zbiorników buforowych, 

˗ montaż zestawu pomp, 

˗ montaż rurociągów wraz z izolacją termiczną, 

˗ montaż układu pompowego, 

˗ montaż armatury pomiarowej, odcinającej i regulacyjnej 

zgodnie z dokumentacją techniczną projektu i przedmiarami robót.  

 

Inwestycja realizowana będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013  

Osi Priorytetowej V. Rozwój Infrastruktury ochrony środowiska 

Działania 5.2: Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska  
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2. Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.10.2015 r. 

 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

Oferent powinien podać całościową kwotę netto i brutto za przedmiot zamówienia. 

Oferta powinna: 

- posiadać datę sporządzenia, 

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, 

- podpisana przez wykonawcę. 

W przypadku wyboru oferty udzielenie zamówienia nastąpi poprzez zawarcie umowy w formie 

pisemnej.  

Oferentów zainteresowanych udziałem w konkursie ofert prosimy o kontakt z naszą firmą w celu 

pobrania dokumentacji technicznej i przedmiaru robót (CD-ROM, wersje elektroniczne w 

formatach pdf., doc. itp.) w oparciu o którą należy wykonać oferty szczegółowe. 

 

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres 

dyrektor@hotelnadwigrami.pl, faksu na nr: + 48 87 563 59 50, poczty, kuriera lub też dostarczona 

osobiście na adres: Gawrych Ruda 39B, 16-402 Suwałki do dnia 2015-04-15. 

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 2015-04-20, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty 

zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Wigierskiego Ośrodka Turystyczno-

Wypoczynkowego Głowicki Spółka Jawna 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia zapytania 

ofertowego bez podania przyczyn. 

 

 

V. OCENA OFERT 

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

1 - Cena 100% 

 

 

 

VI. DODATKOWE INFORMACJE 

 

Dodatkowych informacji udziela Pan Henryk Głowicki  pod numerem telefonu + 48 87 563 59 59, 

w siedzibie firmy w Gawrych Rudzie 39B, 16-402 Suwałki oraz adresem email: 

dyrektor@hotelnadwigrami.pl 


