
                                                                                                                      

           
          

        
z  m y ś l ą  o  e k o l o g i i  

 

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o., ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie 

Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000296965, kapitał zakładowy 29.423.000,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz, 

NIP 953-255-97-41, REGON 340378577, nr BDO 000010322,  

Biuro Zarządu: tel. 52 506 59 45, biuro@pronatura.bydgoszcz.pl, Biuro Obsługi Klienta – tel. 52 522 22 88, klient@pronatura.bydgoszcz.pl 

ProNatura oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów 4 pkt 6 w zw. z art. 4 pkt 5 a contrario ustawy  

z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 118 ze zm.) w związku 

z art. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym  

w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L Nr 187, str. 1) a contrario. 

 

MIĘDZYGMINNY KOMPLEKS UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW  

PRONATURA SP. Z O. O.  

adres: ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz 

www.pronatura.bydgoszcz.pl 

www.facebook.com/MKUOProNatura 

www.pronatura.bydgoszcz.pl                                                            

Bydgoszcz, dnia 15 lutego  2023 r.    
L. Dz. GZ/AS/468/23 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp z o.o. zwraca się                               

z uprzejmą prośbą o złożenie oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego, 

którego przedmiotem jest „przegląd, kontrola oraz serwis klimatyzacji i wentylacji Zakładu 

Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy i Stacji Przeładunkowej 

Odpadów w Toruniu”. 

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

• przegląd, kontrola systemów i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 

• serwis urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (1 przegląd serwisowy w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego), 

• przegląd, kontrola i serwis węzła cieplnego (1 przegląd serwisowy w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego). 

• sporządzenie protokołów z przeglądu i serwisu wyżej wymienionych instalacji 

zawierających między innymi informacje jakie czynności zostały wykonane, w jakim 

stanie znajdują się urządzenia, wyniki pomiarów i sprawdzeń, wykaz urządzeń 

wymagających naprawy oraz sposobu ich naprawy i pilność, przegląd zgodny z Ustawą 

o charakterystyce energetycznej budynków. 

 

Firma wykonująca konserwacji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych musi posiadać certyfikat     

f-gaz dla przedsiębiorców i personelu. Przegląd i serwis musi być przeprowadzony przez osoby 

posiadające stosowne kwalifikacje oraz spełniające warunki jakie wynikają z Ustawy o charakterze 

energetycznym. Wykonawca załączy do oferty kopie dokumentów potwierdzających posiadanie 

wymaganych certyfikatów i uprawnień pod rygorem odrzucenia oferty.  

 

Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne znajdują się na terenie obiektów należących do MKUO 

ProNatura Sp. z o.o.: 

- Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 

Bydgoszcz, 

- Zakład Gospodarki Odpadami, ul. Prądocińska 28, 85-893 Bydgoszcz, 

- PSZOK 1, ul. Ołowiana 43, Bydgoszcz 

- PSZOK 2, ul. Inwalidów 15, Bydgoszcz, 

- PSZOK 3, ul. Jasieniecka 7a, Bydgoszcz. 
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Spis urządzeń podlegających serwisowi znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

 

Spis urządzeń podlegających serwisowi węzła cieplnego znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 

 

Zakres czynności serwisowych znajduje się w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego oraz 

w Ustawie o charakterystyce energetycznej budynków.  

 

Do założenia rzetelnej oferty wymagane jest odbycie wizji lokalnej, która odbędzie się 15.02.2023r.  

o g. 10:00. Udział w wizji lokalnej należy zgłosić telefonicznie lub e-mailem (tel. 502 560 672 e-mail: 

j.haak@pronatura.bydgoszcz.pl). 

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %. 

 

Cena ofertowa winna zawierać wszystkie koszty jednego przeglądu serwisowego. 

 

Termin  realizacji zamówienia: 30 dni od podpisania umowy. 

 

Termin płatności: 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury  

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z panem Janem Haak pod numerem 

tel. 502 560 672 email: j.haak@pronatura.bydgoszcz.pl. lub panem Marcinem Grabarek email: 

m.grabarek@pronautra.bydgoszcz.pl lub Oferty prosimy złożyć w terminie do dnia 22.02.2023r. pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje.  

 

Uwaga! Składając ofertę należy dołączyć dokument ofertowy w postaci pliku PDF. 

 
Zamawiający może zakończyć postępowanie bez wyboru oferty w każdym czasie, w tym po złożeniu ofert, jeżeli zamawiający uzyska 

wiadomość o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że przeprowadzenie postępowania, w tym zawarcie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w momencie rozpoczęcia postępowania ani w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

prowadzenie postępowania może zagrażać podstawowemu interesowi państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.  

UWAGA! 

Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu i odrzuca oferty złożone przez podmioty, do których zastosowanie znajduje przepis art. 7 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r., poz. 835). 
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