
Chobienia 23.04.2020r. 

ZAPYTANIE  CENOWE 

 

Przeprowadzenie okresowej kontroli przewodów kominowych,  

dymowych, grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych  

w obiektach podlegających Chobieńskiemu Ośrodkowi Kultury w 2020r. 
 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 

 

 

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 2020r. 

  

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 30.04.2020r.  

 

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. 

 

VII. 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. 

 

 

Katarzyna Przeworska 

Dyrektor Chobieńskiego Ośrodka Kultury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2020r. 
 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 

 

 

 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   

14 Przystań kajakowa w Chobieni   

 Termin  wykonania  zlecenia 01.09.-14.09.2020 

 RAZEM    

 

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

 

 

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

              Miejsce i data                   Podpis i pieczęć Oferenta 


