
Chobienia 21.03.2019r.
ZAPYTANIE  CENOWE

Przeprowadzenie okresowej kontroli przewodów kominowych, 
dymowych, grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych 

w obiektach podlegających Chobieńskiemu Ośrodkowi Kultury w 2019r.
 zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r., poz.1986 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się

Nazwa i adres zamawiającego:

Chobieński Ośrodek Kultury  
Chobienia  ul Rynek 6,  59-305 Rudna
tel. 76/8439519,   76/8439509   Fax. 76/8439519

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie okresowej kontroli przewodów 

kominowych, grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych w obiektach 
podlegających Chobieńskiemu Ośrodkowi Kultury wg zał. Nr 1.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom.

Termin realizacji :
1-14 wrzesień 2019r.
 
Oferta powinna zawierać :

 wypełniony formularz ofertowy
 kopie świadectw kwalifikacji uprawniających do realizacji w/w zadania

Miejsce i termin złożenie oferty:
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:                      
aczech@chok-chobienia.pl , faksem na nr: 76 843 95 19, poczty, kuriera lub też dostarczona
osobiście na adres: Chobienia, ul.Rynek 6, 59-305 Rudna do dnia 29.03.2019r. na formularzu 
ofertowym

Kryterium wyboru ofert:

W celu porównania ofert Zamawiający dokona oceny wg wartości brutto.
Cena jednostkowa brutto określona w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty, które mogą 
wyniknąć w związku z realizacją zadania łącznie z dojazdem do obiektów CHOK.

Katarzyna Przeworska

Dyrektor Chobieńskiego Ośrodka Kultury

mailto:lsajak@chok-chobienia.pl


Załącznik Nr 1 do zapytania cenowego

FORMULARZ - OFERTA 

Przeprowadzenie okresowej kontroli przewodów kominowych, 
dymowych, grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych 

w obiektach podlegających Chobieńskiemu Ośrodkowi Kultury w 2019r.
 zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r., poz.1986  z późn. zm.) ustawy nie stosuje się

Nazwa i adres Zamawiającego:
Chobieński Ośrodek Kultury, Chobienia ul. Rynek 6, 59-305 Rudna, NIP 692-23-02-008

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

Nazwa i adres Oferenta

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

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

NIP…………………………………..… REGON.......................................................................

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

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE cena 
netto w  zł

cena
brutto w zł

1 Ośrodek Kultury w Chobieni
2 Świetlica wiejska w Ciechłowicach
3 Świetlica wiejska w Naroczycach
4 Świetlica wiejska w Radoszycach
5 Świetlica wiejska w Nieszczycach
6 Świetlica wiejska w Kębłowie
7 Świetlica wiejska w Studzionkach
8 Świetlica wiejska w Orsku
9 Świetlica wiejska w Chełmie
10 Świetlica wiejska w Brodowicach
11 Boisko OSIR w Chobieni
12 Kontener boisko w Orsku
13 Kontener boisko w Studzionkach

Termin  wykonania  zlecenia 01.09.-14.09.2019

RAZEM 

Słownie: ...........................................................................................................................................

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


