
 
Białka Tatrzańska, 03.04.2018r. 

Bania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.  
Ul. Środkowa 181 
34-405 Białka Tatrzańska 

 
 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej  

 
Spółka zaprasza do złożenia oferty cenowej na WYKONANIE TABLIC INFORMACYJNYCH w 
ramach projektu: „Budowa ciepłowni geotermalnej zasilającej w ciepło i chłód obiekty 
Kompleksu Turystycznego Bania wraz z rurociągami i urządzeniami do dystrybucji ciepła i 
chłodu”. 
 
Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 17 kwietnia 2018 o godz. 15:00. Decyduje data 
wpływu do biura hotelu lub na podany adres e-mail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Białka Tatrzańska, 03.04.2018r. 

Bania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.  
Ul. Środkowa 181 
34-405 Białka Tatrzańska 
 

 
 

Zapytanie ofertowe nr 1/04/2018 
 
W związku z realizacją projektu pt. : „Budowa ciepłowni geotermalnej zasilającej w ciepło i 
chłód obiekty Kompleksu Turystycznego Bania wraz z rurociągami i urządzeniami do 
dystrybucji ciepła i chłodu” Spółka Bania Sp. z o.o. Sp. k.  zaprasza do składania ofert na 
realizacje jednego z elementów projektu: 

1. Wykonanie 2 tablic informacyjnych 

Oczekiwany produkt usługi: 
 
Wykonanie i zamontowanie (w miejscu wyznaczonym przez zleceniodawcę) dwóch tablic 
informacyjnych o minimalnych wymiarach 80 x  120 cm oraz o minimalnych rozmiarach 6 m2 
na dibondzie. 
 
Opis projektu: 
 
Przedmiotem inwestycji jest budowa ciepłowni geotermalnej zasilającej w ciepło i chłód 
obiekty Kompleksu Turystycznego Bania wraz z rurociągami i urządzeniami do dystrybucji 

ciepła i chłodu. 

Budowa ciepłowni geotermalnej zasilającej w ciepło i chłód obiekty Kompleksu Turystycznego 

Bania wraz z rurociągami i urządzeniami do dystrybucji ciepła i chłodu. Dla potrzeb komfortu 
ogrzewania i chłodzenia budynków oraz zasilania nowoprojektowanej wymiennikowni w 

hotelu zaprojektowana została rozbudowa istniejącej kotłowni o układ urządzeń
 wielofunkcyjnych wspomaganych ciepłem z wody geotermalnej i ścieków 
oczyszczonych. 

Układy źródła ciepła i chłodu składać się będą z następujących urządzeń głównych: 
– układ wraz z wymiennikiem - wspomaganie ogrzewania wodą geotermalną 

– układ wraz z wymiennikiem - wspomaganie ogrzewania wodą schłodzoną 

– urządzenia wielofunkcyjne będące źródłem ciepła, 

– chłodnice adiabatyczne współpracujące z urządzeniami wielofunkcyjnymi, oraz cędące 
źródłem chłodu dla układów VRV nowoprojektowanego hotelu, 

– układ wraz z wymiennikami współpracującymi z chłodnicami adiabatycznymi, –

 istniejąca kotłownia gazowa będąca szczytowym i rezerwowym źródłem ciepła. 



 
Powyższy układ stanowić będzie źródło ciepła i chłodu do zasilenia wymiennikowni w hotelu 

dla zapewnienia ciepła na pokrycie strat ciepła przez przenikanie, ciepło nagrzewnic w 

centralach wentylacyjnych, kurtynach powietrznych, przygotowania c.w.u. oraz zasilenia 

układów VRV. Dodatkowo będzie wytwarzać wodę lodową doprowadzoną do wymiennikowni 

na potrzeby chłodnic central wentylacyjnych, klimakonwektorów i chłodzenia układów VRV. 

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w Białce Tatrzańskiej (gmina: Bukowina Tatrzańska, 
powiat: tatrzański, województwo: małopolskie). Inwestor posiada dostęp do całego terenu na 
którym ma zostać wykonana zarówno instalacja ciepłownicza jak i obiekt ciepłowni, dostęp do 
całego terenu gwarantuje realizację inwestycji zgodnie w przyjętym harmonogramem. 

Cel ogólny przedsięwzięcia polega na poprawie jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi. Kolejnym celem na poziomie 

ogólnym jest wykorzystywanie ciepła systemowego z efektywnych systemów ciepłowniczych. 

Celami szczegółowymi (bezpośrednimi) przedsięwzięcia są: wykorzystanie do ogrzewania 
kompleksu hotelowo-rekreacyjnego zasobów wód geotermalnych, zmniejszenie zużycia 
nieodnawialnej energii pierwotnej, uniknięcie i/lub zmniejszenie emisji CO2. wzrost 
efektywności gospodarowania posiadanymi zasobami 

Wkład przedsięwzięcia w realizację celów szczegółowych I. priorytetu POIŚ 
Celem szczegółowym I. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020 jest Wzrost udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych w końcowym 
zużyciu energii brutto. Przedmiotowe przedsięwzięcie w pełni wpisuje się w ten cel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zastrzeżenia: 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez podania przyczyny.  W 
przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od 
zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z 
Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. 



 
Kryteria wyboru: 
 
-  obligatoryjne: 
Wypełnienie formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania i 
złożenie oświadczeń wg wzoru 
-  punktowe 

Kryteria punktowe Sposób oceny i znaczenie 

 

1) Cena netto 

       

x = y/z  x 100 x 80% 

           Cr 

Gdzie : 

x – ilość punktów przyznana ofercie 

y – cena netto oferty najtańszej 

z – cena netto oferty rozpatrywanej 

 

Waga kryterium: 80% 

 

2) Doświadczenie Wykonawcy w zakresie 

stworzenia wzornictwa przedsiębiorstwa 

(rozumiane jako podanie opisu opracowania 

wraz z danymi odbiorcy, który może 

potwierdzić jego wykonanie) 

 

 

· 0 opracowań – 0 punktów, 

· od 1 do 3 opracowań – 5 punktów, 

· powyżej 3 opracowań – 10 punktów 

 

 

Waga kryterium: 10% 

 

3) Gotowość do bieżącego dostosowania 

wytworzonego produktu do aktualnych 

wymagań Zamawiającego lub modyfikacji 

produktu na życzenie Zamawiającego w 

okresie realizacji projektu 

 

           h 

w = ---------- x 100 x 10% 

         hmax 

gdzie: 
w– ilość punktów przyznana ofercie 

hmax – liczba godzin wsparcia z oferty zapewniającej 

najdłuższy czas wsparcia (łącznie do końca projektu) 

h – liczba godzin wsparcia z oferty rozpatrywanej 

 

Waga kryterium:10% 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Miejsce / sposób składania ofert: 
1. Osobiście w siedzibie spółki: Hotel Bania **** 
ul. Środkowa 181, 34-405 Białka Tatrzańska /biuro administracji Hotelu  
 
2. Przesłanie na adres korespondencyjny: Bania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Sp.k., ul. Środkowa 181, 34-405 Białka Tatrzańska  
 
3. drogą elektroniczną na adres: administracja@bania.pl 
 
Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 
17 kwietnia 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ZAŁĄCZNIK NR 1 do zapytania ofertowego nr 1/04/2018 - formularz ofertowy 

………………………………….. 
Miejscowość i data* 

……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
…………………………………… 
Nazwa firmy i dane teleadresowe* 
 
 

Oferta dla Bania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 
Ul. Środkowa 181 

34-405 Białka Tatrzańska 
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania 2 tablic informacyjnych (1x 6m2, 
oraz 1x 120/80 cm) przedkładam ofertę na wyżej wskazany przedmiot zapytania: 
 
1. Cena netto: ………… PLN* 
2. Doświadczenie Wykonawcy w zakresie przeprowadzenia audytu organizacyjnego 
przedsiębiorstwa: 
 

Opis opracowania* Dane odbiorcy pozwalające na weryfikację 
wykonania opracowania* 

  

  

  

  

  

 
3. Gotowość do bieżącego dostosowania wytworzonego produktu do aktualnych wymagań 
Zamawiającego lub modyfikacji produktu na życzenie Zamawiającego w okresie realizacji 
projektu:  
………. godzin*. 
 
Oferta jest ważna do ………………… (minimum 2 miesiące od daty wystawienia)* 
 
Jednocześnie składam następujące oświadczenia: 
1. Posiadam niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia. 
2. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
3. Potwierdzam gotowość wykonania zlecenia w terminie do 10-05-2018 
 
.............................................. 
Imię, Nazwisko i podpis wystawcy oferty* 
*informacje obligatoryjne 
 


