
ZE. 371.9 .2018 

Kudowa Zdrój 25.05.2018 

OGŁOSZENIE  

O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM 

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 

1. Zamawiający :  

Park Narodowy Gór Stołowych , 57-350 Kudowa Zdrój, ul. Słoneczna 31 

2. Opis przedmiotu zamówienia : 

„Montaż instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach ekspozycyjnych Ekocentrum PNGS wraz z 

wykonaniem instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia wentylacyjne w budynku położonym w Kudowie 

Zdroju przy ul. Słonecznej 31a – etap I”  

W ramach planowanej realizacji zadania ”Montaż instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach 

ekspozycyjnych Ekocentrum PNGS wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia 

wentylacyjne w budynku położonym w Kudowie Zdroju przy ul. Słonecznej 31a – etap I”  przewidziano 

wykonanie następujących prac : 

a) dostawa i montaż centrali wentylacyjnej wraz z osprzętem i urządzeniami towarzyszącymi – z wyłączeniem 
dostawy i montażu agregatu chłodniczego zewnętrznego, 

b) dostawa i montaż przewodów wentylacyjnych na parterze oraz na poddaszu budynku. 
c) wykonanie niezbędnych prac przy instalacji elektrycznej zasilającej wentylację – z wyłączeniem wykonania 

instalacji zasilających agregat chłodniczy zewnętrzny. 
d) prace budowlane wykończeniowe (malowanie, uzupełnienie ubytków tynku, naprawa uszkodzonych w 

trakcie montażu elementów okładzin ceramicznych itp.) 
 

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załączony projekt wraz z przedmiarem– załącznik 1 
 
UWAGA! Z zakresu prac będących przedmiotem postępowania WYŁĄCZONA JEST dostawa i montaż 
agregatu chłodniczego zewnętrznego oraz wykonanie instalacji zasilających i chłodniczych powiązanych z 
ww. agregatem. Oferent zobowiązany jest uwzględnić powyższą zmianę w trakcie przygotowywania 
kosztorysu ofertowego! 
 

45331210-1 Instalowanie wentylacji  45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 

45321000-3 Izolacja cieplna   45331230-7 Instalowanie urządzeń chłodzących 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

3. Termin wykonania zamówienia: 

rozpoczęcie - z dniem podpisania umowy, zakończenie: do 14.08.2018r.  miejsce realizacji usług – Budynek 

Ekocentrum PNGS  Kudowa Zdrój, ul. Słoneczna 31a dz. nr 196/151 obr. Nowy Zdrój powiat kłodzki, 

województwo dolnośląskie.  

4. Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tych warunków: 
 
Firma oferująca usługę: „Montaż instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach ekspozycyjnych 
Ekocentrum PNGS wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia wentylacyjne w budynku 
położonym w Kudowie Zdroju przy ul. Słonecznej 31a – etap I” powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje, 
wymagane prawem uprawnienia w zakresie realizacji mechanicznych instalacji wentylacyjnych oraz 
doświadczenie w tej dziedzinie. Posiadanie kwalifikacji i doświadczenia potwierdzone będzie oświadczeniem 
złożonym na formularzu ofertowym.  
 
Do formularza ofertowego Oferent dołączy: 
a) Wykaz zrealizowanych prac tożsamych z przedmiotem zamówienia tj. dotyczących realizacji 

mechanicznych instalacji wentylacyjnych na wzorze stanowiącym  Załącznik nr 3  do ogłoszenia. Oferent 



zobowiązany jest do przedstawienia co najmniej trzech prac zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat, 
których łączna wartość wynosi co najmniej 300 000 zł (brutto)  

b) Kosztorys ofertowy Wykonawcy przygotowany na podstawie przedmiarów stanowiących załącznik nr 1 
do ogłoszenia. 

 
5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych 

warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4: 

 W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia w/w warunki zobowiązany jest przedłożyć wypełniony 
załącznik nr 3. 

Niezwłocznie, przed zawarciem umowy wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą 

dostarczy potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia w odniesieniu do osób realizujących zamówienie, zawierające: numer i datę wydania uprawnień  

zawodowych lub numer dyplomu i data uzyskania tytułu zawodowego, nazwę izby samorządowej, do której 

przynależą i terminem ważności zaświadczenia o tej przynależności . 

6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych 

kryteriów i sposobu oceny ofert: 

najniższa cena – 100% 

7. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail) 

Tomasz Mazur  t.mazur@pngs.com.pl     tel. 74 8661436 

8. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty : 

Oferta winna zostać złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. 

Oferty składać należy do dnia 04.06.2018r. do godz. 12.00 w formie pisemnej na adres: 

Park Narodowy Gór Stołowych , 57-350 Kudowa Zdrój. ul. Słoneczna 31 

lub pocztą elektroniczną na adres  oferta@pngs.com.pl 

UWAGA! W przypadku składania ofert drogą elektroniczną oferent jest ZOBOWIĄZANY do uzyskania z 

sekretariatu PNGS pisemnego (drogą elektroniczną) potwierdzenia wpłynięcia oferty na adres: 

oferta@pngs.com.pl i jej zarejestrowania. 

Termin związania ofertą : 30 dni 

9. Źródło finansowania 

Środki własne Zamawiającego 
 
Załącznik nr 1 – Projekt wentylacji wraz z przedmiarem 

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy  

Załącznik nr 3 – Wykaz zrealizowanych prac tożsamych z przedmiotem zamówienia 

Załącznik nr 4 -  Wzór umowy 

 

 
Zastępca Dyrektora 

 
 

/ - / mgr inż. Bartłomiej Jakubowski 
 

…………………………………………………………………….. 
Podpis i pieczątka Kierownika Zamawiającego 
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