Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 38/2011 Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach, z dnia 27.04.2011 r.
do regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30 000 EUR

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Obsługa kotłowni Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach
od 01 września 2017 r. do 23 czerwca 2018 r.
1. Osoba obsługująca kotłownię powinna posiadać:
- uprawnienia grupy 1 w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających
energię
elektryczną,
- uprawnienia grupy 2 w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających,
przesyłających i zużywających ciepło,
- ogólną znajomość budowy i funkcjonowania systemów automatycznego załadunku,
odpopielania
i mechanicznego odprowadzenia spalin.
2. Prowadzone czynności konserwacyjno-eksploatacyjne w sezonie grzewczym:
1) codzienny monitoring sterowania,
2) co 2 dni kontrola wizualna poprawności działania i funkcjonowania urządzenia,
3) co 2 dni kontrola funkcjonowania magazynu,
4) czyszczenie kotła zgodnie z instrukcją obsługi,
5) bieżąca konserwacja urządzeń grzewczych oraz utrzymanie ich w należytym stanie
technicznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i p. poż.,
6) sprawdzanie na bieżąco wszystkich grzejników, a w razie potrzeby ich odpowietrzanie,
7) przestrzeganie przepisów bhp i p. poż.,
8) wykorzystywanie pomieszczeń kotłowni wraz z wyposażeniem zgodnie z ich
przeznaczeniem,
9) dbałość o powierzone pomieszczenia, materiały i urządzenia,
10) stworzenie i prowadzenie książki kotłowni:
- przekazywanie zleceniodawcy miesięcznego zużycia pelletu,
- przekazywanie zleceniodawcy każdorazowo informacji o konieczności użycia zapasu
pelletu
składowanego w workach, który stanowi awaryjną rezerwę opału,
11) w razie potrzeby korekcja parametrów pracy instalacji,
12) powiadomienie zleceniodawcy (w przeciągu maksymalnie 5 godzin) o konieczności reakcji
serwisowych,
13) informowanie Zamawiającego o konieczności dostarczenia opału, z tygodniowym
wyprzedzeniem.
uwaga:
- przez sezon grzewczy należy rozumieć ogrzewanie w ramach sieci C.O.,
- decyzję o rozpoczęciu i zakończeniu sezonu grzewczego podejmuje każdorazowo dyrektor ZSP
Dobrzany.
2. Prowadzone czynności konserwacyjno-eksploatacyjne poza sezonem grzewczym:
1) monitoring sterowania,
2) kontrola wizualna poprawności działania i funkcjonowania urządzenia,
3) kontrola funkcjonowania magazynu,
4) czyszczenie kotła zgodnie z instrukcją obsługi,
5) bieżąca konserwacja urządzeń grzewczych oraz utrzymanie ich w należytym stanie
technicznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i p. poż.,
6) przestrzeganie przepisów bhp i p. poż.,
7) wykorzystywanie pomieszczeń kotłowni wraz z wyposażeniem zgodnie z ich
przeznaczeniem,
8) dbałość o powierzone pomieszczenia, materiały i urządzenia,
9) stworzenie i prowadzenie książki kotłowni:
- przekazywanie zleceniodawcy miesięcznego zużycia pelletu,

- przekazywanie zleceniodawcy każdorazowo informacji o konieczności użycia zapasu
pelletu składowanego w workach, który stanowi awaryjną rezerwę opału,
10) w razie potrzeby korekcja parametrów pracy instalacji,
11) powiadomienie zleceniodawcy (w przeciągu maksymalnie 5 godzin) o konieczności reakcji
serwisowych,
12) informowanie Zamawiającego o konieczności dostarczenia opału, z tygodniowym
wyprzedzeniem.
uwaga:
- poza sezonem grzewczym należy rozumieć grzanie ciepłej wody użytkowej w okresie od
rozpoczęcia roku
szkolnego (01 września) do zakończenia zajęć dydaktycznych (pierwszy piątek po 20 czerwca).
3. Przekazania w dniu zakończenia umowy pomieszczeń kotłowni wraz z urządzeniami w stanie
nie gorszym niż w dniu rozpoczęcia usługi z uwzględnieniem norm zużycia.

2. Termin wykonania zamówienia: od 01 września 2017 r. do 23 czerwca 2018 r.
3. Szacunkowa wartość zamówienia [PLN] 18.300,- zł brutto / rocznie
4. Podstawa ustalenia szacunkowej wartości: badanie rynku
Wartość zamówienia wyrażona w EURO zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 31.12.2013 r. Poz. 1692 w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do
euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych / Dz. U. z 2015 r.
poz. 2254 (1 EUR = 4,1749 PLN)
18.300,00 zł : 4,1749 PLN = 4.383,33 EUR / brutto rocznie
6. Osoba ustalająca szacunkową wartość zamówienia: Monika Szwajlik
7. Data ustalania szacunkowej wartości: 25.05.2017 r.
8. Wartość najkorzystniejszej oferty:
miesięczna cena brutto obejmująca okres sezonu grzewczego: 2.100,00 zł
słownie: dwa tysiące sto 00/100 zł

miesięczna cena brutto obejmująca okres poza sezonem grzewczego: 1.200,00 zł
słownie: jeden tysiąc dwieście 00/100 zł

9. Wykonawca składający najkorzystniejszą ofertę:
Firma Usługowa Spólnicki Tomasz
ul. Świerczewskiego 26 b/3, 73-130 Dobrzany
10. Komisja w składzie:
1. Aldona Andrukowicz
2. Danuta Skupin
3. Monika Szwajlik

