
    
   Chobienia, dnia 04.12.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
„Remont elektryczne instalacji i urządzeń w obiektach CHOK”
zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2018r., poz.1986)   ustawy nie stosuje się  

I. Zamawiający:
Chobieński Ośrodek Kultury
Adres: Chobienia ul. Rynek 6, 59-305 Rudna
tel.: 76 843 95 19, 76 843 95 09, fax:76 843 95 19

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres rzeczowy wynika z przeglądu pięcioletniego instalacji i urządzeń elektrycznych w obiektach administrowanych 
przez CHOK:

 Wymiana uszkodzonego kabla zasilającego wiatę i pompę wody -OSiR Chobienia

 Naprawa poluzowanych gniazdek (osprzętu) – Kawiarnia Chobienia

 Naprawa poluzowanych gniazdek, wymiana wyłącznika prądu w korytarzu w piwnicy – Świetlica Nieszczyce

 Wymiana trzech opraw oświetleniowych na rastratowe w kuchni, naprawa drzwiczek TR do skrzynki 
energetycznej – Świetlica Orsk 

 Wymiana dwunastu opraw - Świetlica Radoszyce

 Naprawa poluzowanych gniazdek -Świetlica Studzionki

 Wymiana jednej oprawy zewnętrznej klosza - Świetlica Kębłów

 Wymiana dwóch opraw kloszy, wymiana gniazda 16A w kuchni – Świetlica Ciechłowice

 Wymiana oprawy na sali – Świetlica Naroczyce

UWAGA:      
W cenę należy wliczyć materiały, sprzęt oraz robociznę.
Zamawiający zaleca dokonanie oględzin na miejscu, w celu zdobycia wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne 
do sporządzenia oferty.

III. Termin realizacji zamówienia:
12.12.2018r. -21.12.2018r.

IV. Warunki realizacji 
1. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę wykonania usługi będzie jak 
najkrótszy, a jego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu.
2. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,   
również materiały.
3. Rozliczenie transakcji nastąpi przelewem na konto podane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. 
4. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert 
nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego. 
5. Chobieński Ośrodek Kultury zaznacza, iż Wykonawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych
w niniejszym zapytaniu.

V. Forma składania ofert 
1. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  – Formularz ofertowy.
2. Do oferty można przedłożyć posiadane referencje, certyfikaty dot. przedmiotu zamówienia.
3. Do oferty można dołączyć zaświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej.

VI. Miejsce składania ofert 
1. Ofertę należy dostarczyć do Chobieńskiego Ośrodka Kultury: email na adres: aczech@chok-chobienia.pl, chok-
chobienia@wp.pl , faxem, osobiście lub pocztą na adres: Chobienia ul. Rynek 6, 59-305 Rudna,
z dopiskiem „Remont elektryczne instalacji i urządzeń w obiektach CHOK”
2. Ofertę należy złożyć do dnia 10.12.2018r. do godz. 15.30.
3. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi do dnia 11.12.2018r.
3. O wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany oferent zostanie poinformowany drogą mailową lub telefonicznie. 

VII. Kryteria wyboru oferty 
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Kryterium oceny ofert: 100 cena brutto.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty 
W ofercie należy podać cenę  netto, VAT oraz wartość brutto usługi zgodnie z podanymi jednostkami miary. 
Oferta musi zawierać nazwę, numer NIP, Regon, oraz dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail) Oferenta. 
Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:  Katarzyna Przeworska  chok-chobienia@wp.pl   tel. 76 843-95-19,         
76 843-95-09                                                                                         
    

 Dyrektor                                   

                                                                                                                          Chobieńskiego Ośrodka Kultury

                                                                                                                                Katarzyna Przeworska
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ  OFERTOWY
„Remont elektryczne instalacji i urządzeń w obiektach CHOK
zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2018r., poz.1986) ustawy nie stosuje się

Nazwa i adres Zamawiającego:
Chobieński Ośrodek Kultury, Chobienia ul. Rynek 6, 59-305 Rudna, 
tel. /fax 76 8439-519, 76 8439-509, emal: chok-chobienia@wp.pl  

Tryb postępowania:
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie 
wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane których wartość 
nie przekracza kwoty 30 000 euro.

Nazwa i adres Oferenta:

……............................................……………………………………….………………

adres …….................................................................……… …………………..............

NIP……...........................…………….

tel./fax ………...............……..……… e-mail. ….…................…..…………..

Lp. Miejsce Nazwa zadania 
Wartość 
netto w zł

VAT Wartość brutto 
w zł

1
OSIR Chobienia Wymiana uszkodzonego kabla zasilającego wiatę i pompę wody

2
Chobienia Naprawa poluzowanych gniazdek (osprzętu) w kawiarni w 

Chobieni

3
Nieszczyce Naprawa poluzowanych gniazdek na sali świetlicy

Wymiana wyłącznika prądu w korytarzu piwnicy

4
Orsk Wymiana opraw oświetleniowych na rastratowe w kuchni szt 3

Naprawa drzwiczek TR do skrzynki energetycznej 

5 Radoszyce Wymiana opraw na sali  świetlicy szt. 12

6 Studzionki Naprawa poluzowanych gniazdek na sali świetlicy

7 Kębłów Wymiana oprawy zewnętrznej klosza szt. 1

8
Ciechłowice Wymiana opraw kloszy szt. 2

Wymiana gniazda 16A w kuchni

9 Naroczyce Wymiana oprawy na sali w świetlicy

RAZEM  

Słownie złotych: ......................................................................................................................

1. Oświadczamy, że zawarte w ofercie ceny zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, zgodnie z
wymogami zapytania ofertowego i są cenami ostatecznymi. 
2. Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią zapytania, nie wnosimy do niego zastrzeżeń, uzyskaliśmy konieczne 
informacje potrzebne do przygotowania oferty. 
3. Oświadczamy, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

……..............................……….. ………………………………………….
     Miejsce i data                        Podpis i pieczęć Oferenta
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