
                                                                                                                          Chobienia 02.01.2020r.   

ZAPYTANIE  CENOWE 

 -Przegląd techniczny kotłów CO oraz nagrzewnic gazowych 

            -Kontrola pomiaru szczelności instalacji gazowej 

w 2020 roku 

zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., 

poz.1843 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się 

I. Zamawiający: 

   Chobieński Ośrodek Kultury 

   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: 
Kompleksowy przegląd-roczny wymienionych (zał. Nr 1) urządzeń stanowiących wyposażenie kotłowni 

gazowej, (tj. inspekcja kotła od strony spalin, czyszczenie komory spalania, czyszczenie, konserwacja, 

regulacja palnika, sprawdzenie działania regulatora, test przekaźników, kodowanie regulatora, sprawdzenie 

zabezpieczeń kotła, palnika, sprawdzenie szczelności połączeń armatury gazowej, pomiar szczelności 

instalacji gazowej) w poszczególnych świetlicach. 

III. Termin realizacji zamówienia: 

- przegląd oraz kontrola IX-X 2020r., 

- awarie, dodatkowe naprawy, wymiany materiałów I-XII 2020r. 

IV. Warunki realizacji 

1. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę a jego oferta nie 

będzie podlegała odrzuceniu. 

2. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia.  

3. Rozliczenie transakcji nastąpi przelewem na konto podane na rachunku 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 

-ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania cenowego – Formularz 

ofertowy, 

-do oferty należy przedłożyć posiadane  świadectwa kwalifikacyjne,  

-do oferty można dołączyć zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej 

VI. Miejsce składania ofert  

1. Ofertę należy dostarczyć do Chobieńskiego Ośrodka Kultury:  

− email na adres: aczech@chok-chobienia.pl, osobiście lub pocztą na adres: Chobienia ul. Rynek 6,  

59-305 Rudna, z dopiskiem „Oferta na Przegląd techniczny kotłów CO oraz nagrzewnic gazowych, 

kontrolę pomiaru szczelności instalacji gazowej na 2020 rok” w terminie do 10.01.2020r.  

2. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi do 13.01.2020 r.   

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany oferent zostanie poinformowany drogą mailową.  

4. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia. 

VII. Kryteria wyboru oferty  

Kryterium oceny ofert: 100% cena brutto.  

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty  

W ofercie należy podać cenę  oraz wartość, 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:  Anita Czech  tel. 76 8439-519, 76 843-9509  
XI. Ochrona Danych Osobowych 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO), informujemy że: 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  Chobieński Ośrodek Kultury , Chobienia, ul. Rynek 

6, 59-305 Rudna, tel. 76 8439 519. 

• W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych (IOD): iodo@amt24.biz 

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. 

mailto:lsajak@chok-chobienia.pl


• Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne 

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009, poz. 1240) oraz art.6 pkt.1 lit. b RODO – przetwarzanie 

jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. 

• Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia 

oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania i rozliczenia 

umowy oraz wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. 

• Na każdym etapie przetwarzana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 

➢ sprostowania (poprawienia) danych, 

➢ ograniczenia przetwarzania danych, 

➢ dostępu do danych (w tym kopii tych danych), 

➢ wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

• W związku z przetwarzaniem danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, nie przysługuje Pani/Panu 

prawo do: 

➢ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 

RODO 

➢ usunięcia danych, 

➢ przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 

• Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

również profilowaniu.  

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

• Podanie danych jest wymogiem ustawowym. 

• Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu. 

 

 
                           Dyrektor  

         Chobieńskiego Ośrodka Kultury 

            mgr inż. Katarzyna Przeworska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr  1 do zapytania cenowego 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 euro netto pn: 
„Przegląd techniczny kotłów CO oraz nagrzewnic gazowych 

               -Kontrola pomiaru szczelności instalacji gazowej 

w 2020 roku” 

 Nazwa i adres Zamawiającego: 

 Chobieński Ośrodek Kultury, Chobienia ul. Rynek 6, 59-305 Rudna, NIP 692-23-02-008 
 

Nazwa i adres Oferenta 

 

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

   

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

        

NIP…………………………………..… PESEL ...................................................................... 

  

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

Lp Miejsce / świetlica – typ urządzenia Przegląd techniczny CO 

oraz nagrzewnic gazowych 
Kontrola pomiaru szczelności 

instalacji gazowej 
 

Cena brutto 
 

Cena brutto 
I Świetlica - Brodowice 12 
 1. Konwekcyjne gazowe ogrzewacze powietrza 

- 4 szt. 
  

II Ośrodek Kultury – Chobienia ul. Rynek 6 
 1. Gazowy akumulacyjny podgrzewacz wody 

S/SGA 80V F – 100V F 
  

 2. Kocioł Wiessmannn Atola 7518387 AVB 70 

kW Regulator Wiessmann Trimatik MC 

7450367 - B 

  

III Świetlica – Ciechłowice 10a 
 1. Kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny 

Viessmann Vitodens 050-W 
 

 

 

IV Świetlica – Kębłów 14a 
 1. Kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny 

Viessmann Vitodens 050-W 
  

 
V Świetlica – Naroczyce 48/1 
 1. Kocioł gazowy BROTJE ENERGY TOP 

24CE 
  

 
 2.Gazowa nagrzewnica powietrza Robur M30 

2V 
  

 
VI Świetlica – Nieszczyce 37 
 1. Kocioł Viessmann „Vitopend 100”   

 
VII Świetlica – Orsk 9 
 1. Kocioł dwufunkcyjny Viessman Vltopend 

100/24 kw 
  

 
VIII Świetlica - Radoszyce 53 
 1. Kocioł dwu funkcyjny TORUS ECONOMIC 

XWT 
  

 
IX Świetlica – Studzionki 7 
 1. Kocioł gazowy BROTJE ENERGY TOP 

24CE 
 

 

 

 
X Świetlica – Chełm 8a 
 1. Kocioł gazowy wiszący kondensacyjny 

ONIKA SINTHESI TURBO  moc 25kw 
 

 

 

XI Ośrodek Sportu i Rekreacji Chobienia ul. Nadorzańska 11 
 

 

1.Kocioł Ariston typ. 41.5 C.P.EVO.Syst.   

 

 
RAZEM 

 

 

 



 

 

 

Oświadczam że: 
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;  

3) dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  

4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;  

5) zapoznałem się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;  

6) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązuję się do spełnienia wszystkich wymogów 

obligatoryjnych. 
 

 

                                                      

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

            (miejscowość, data)                                                                                             (podpis Oferenta) 


