
„Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk na lata 2022-2026 – rok 2022” 

Operator - Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 

OGŁOSZENIE O NABORZE WYKONAWCÓW I URZĄDZEŃ DO REALIZACJI: 

„PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY SZCZYRK  

NA LATA 2022-2026 – ROK 2022” 

 

 

1) ORGANIZATOR KONKURSU: 
a) nazwa organizatora konkursu: GPK Sp. z o.o. – Operator „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla 

Gminy Szczyrk na lata 2022-2026 – rok 2022” 

b) kod, miejscowość, województwo, powiat: 43-220 Bojszowy 

c) ulica, nr domu, nr lokalu: ul. Św. Jana 52 

d) internet: www.gpkbojszowy.pl                                                            

e) tel.: 322189436 

f) e-mail: pone@gpk.net.pl, uzgodnienia@gpk.net.pl.                                                              

 

2) PRACOWNIK UPRAWNIONY DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI: 

a) imię i nazwisko: Łukasz Utrata, stanowisko: Kierownik 

b) imię i nazwisko: Dorota Lejawa, stanowisko: Referent 

c) telefon: 322189436 

d) godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 8:00 – 14:00 

 

3) ORGANIZATOR OGŁASZA: 

Nabór Wykonawców i Urządzeń do 
„Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk 

na lata 2022-2026 – rok 2022”: 
Modernizacja kotłowni: montaż kotłów na paliwa stałe klasy 5 (kotły na pellet i zgazowane 

drewno), montaż kotłów gazowych i pomp ciepła 
 
 
MIEJSCE REALIZACJI: GMINA SZCZYRK 

 

4) TERMIN (OKRES) REALIZACJI: do 31 październik 2022 r. 

 

5) KRYTERIA WYBORU OFERTY:  spełnienie wymagań zapisanych w warunkach uczestników, cena nie jest 
kryterium 

6) SPECYFIKACJA: 

a) formularz można odebrać: 

 do pobrania na stronie internetowej: www.gpkbojszowy.pl, www.bojszowy.pl                                                             

7) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:  

a) miejsce składania: 43-220 Bojszowy ul. Św. Jana 52, biuro uzgodnień. 

b) termin: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 14.00 

c) w terminie do: 05 sierpień 2022 r. 
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„Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk na lata 2022-2026 – rok 2022” 

Operator - Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 

Bojszowy, dnia 12.07.2022 r. 
 

WARUNKI NABORU WYKONAWCÓW I URZĄDZEŃ DO 

„PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY SZCZYRK NA LATA 2022-2026 – ROK 2022” 

Informacje ogólne 

Tryb:  NABÓR 

Organizator: GPK SP. Z O.O. – OPERATOR PONE SZCZYRK W 2022 ROKU 

  

Adres siedziby: ul. Św. Jana 52, 43-220 Bojszowy 

Przedmiot naboru: 

WYKONANIE MODERNIZACJI KOTŁOWNI W RAMACH REALIZACJI 

„PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY SZCZYRK NA LATA 2022-2026 – ROK 2022” 

 

Realizacja „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk na lata 2022-2026 – rok 2022” obejmuje wykonanie 

modernizacji kotłowni, w celu ograniczenia zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych, 

wytwarzanych przez urządzenia grzewcze oraz ograniczenie możliwości spalania w nich odpadów komunalnych. Cel zostanie 

osiągnięty poprzez modernizację istniejących źródeł ciepła i montaż kotłów na paliwa stałe klasy 5 (kotły na pellet i kotły na 

zgazowane drewno) oraz montaż kotłów gazowych i pomp ciepła. 

Ilość realizowanych modernizacji kotłowni przez poszczególnych Wykonawców, wybranych w drodze naboru, będzie 

uzależniona od wyboru Wykonawcy i określonego urządzenia przez inwestorów zakwalifikowanych do Programu. Do 

realizacji przewidziano 30 zadań modernizacji kotłowni. 

Warunki uczestnictwa i wymagania od oferentów: Wymagania i niezbędne załączniki które należy załączyć do niniejszej 

oferty, aby uczestniczyć w Programie określa załącznik nr 2 – formularz oferty. 

Termin realizacji: 

Termin realizacji Programu: do 31 październik 2022 r. 

Informacje dotyczące warunków składania ofert: 

• uczestnik konkursu przedstawia ofertę uczestnictwa zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia, 

• uczestnik konkursu ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty uczestnictwa. 

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje odnośnie zamówienia można otrzymać składając zapytanie w formie elektroniczne na 

adres email: pone@gpk.net.pl lub uzgodnienia@gpk.net.pl.  

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami są: 

Łukasz Utrata – Kierownik GPK Sp. z.o., Dorota Lejawa – Referent GPK Sp. z o.o. 

Telefon: 322189436 

Sposób przygotowania oferty i zawartość: 

1. Oferta musi zawierać: 

▪ Formularz oferty - Załącznik nr 1 – wraz z wszystkimi załącznikami w niej wymienionymi. 

▪ Ofertę cenową – Załącznik nr 2 – ceny kotłów muszą być podane w złotych polskich cyfrowo i słownie (netto + VAT = 

brutto) oraz powinna zawierać zestawienie wyposażenia wchodzącego standardowo do danego urządzenia 

grzewczego. 

2. Wszystkie kserokopie i odpisy dokumentów wymaganych w zał. nr 1 muszą być poświadczone „za zgodność  

z oryginałem” przez oferenta lub przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta, 

3. W przypadku braku jakiegokolwiek z wymienionych w zał. nr 1 dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej 

formie (kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność z oryginałem) organizator naboru wystosuje pismo w formie 

elektronicznej lub papierowej nakazujące uzupełnienie dokumentów w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych,  

a w dalszej kolejności odrzucenie oferty, 

4. Wszystkie dokumenty wymagane w zał. nr 1 muszą być kolejno ponumerowane, a strony lub zakres stron określające 

wymagany załącznik wpisane w formularzu. 

Sposób składania ofert: 

Ofertę należy złożyć w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność  

z dopiskiem „Wykonawca PONE Szczyrk 2022” 

Miejsce i termin składania ofert: 

1) Oferty można składać w siedzibie GPK Sp. z o.o. – biuro uzgodnień w godzinach od 8:00 – 14.00  

w terminie do dnia: 5 sierpień 2022 r.  
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„Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk na lata 2022-2026 – rok 2022” 

Operator - Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 

Ocena ofert: 

1. Organizator konkursu zweryfikuje oferty i może żądać udzielania przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym oferenta. 

2. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę, zostaną ocenieni przez przedstawicieli organizatora naboru, gdzie jedynym kryterium 

będzie spełnienie wymagań określonych w niniejszych warunkach. 

3. Ceny oferowanych urządzeń (kotłów) zostaną zweryfikowane u dostawców. Urządzenia z zawyżonymi cenami 

zostaną odrzucone. 

4. Organizator wybierze tych oferentów, których oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym  

w niniejszych warunkach w oparciu o podane kryteria wyboru. Nie ma ograniczeń, co do ilości wybranych oferentów. 

Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – formularz oferty. 

2) Załącznik nr 2 – oferta cenowa. 

3) Załącznik nr 3 – wytyczne do kosztorysowania. 


