
                                                                                                                          Chobienia 08.12.2015r.  
ZAPYTANIE CENOWE

Konserwacja i obsługa awaryjna technicznych urządzeń i instalacji lokalnych 
systemu sygnalizacji włamania na 2016 rok

zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2013r., poz.907 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
   NIP: 692-23-02-008;    REGON: 390950200
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Konserwacja i obsługa awaryjna, utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń i instalacji 
lokalnych systemu sygnalizacji włamania w budynkach Chobieńskiego Ośrodka Kultury, w szczególności
- podejmowanie działań w celu przywrócenia  sprawności instalacji alarmowej po otrzymaniu informacji  o 
nieprawidłowości w działaniu antywłamaniowego systemu alarmowego,
-wykonywanie niezbędnych kwartalnych/półrocznych przeglądów i konserwacji antywłamaniowego systemu 
alarmowego i urządzeń transmisyjnych,
-wykonywanie niezbędnych napraw systemu alarmowego w tym (akumulatorki, baterie, uszkodzone 
podzespoły) w ramach uzgodnionego dodatkowego wynagrodzenia z zamawiającym,
-wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usuwania awarii w czasie do 24 godz. od chwili odebrania 
zgłoszenia o uszkodzeniu systemu sygnalizacji włamania.
III. Termin realizacji zamówienia:
- przegląd i konserwacja obiektów – kwartalna/ półroczna 2016,
- awarie, dodatkowe naprawy, wymiany materiałów I-XII 2016r.
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 opinie/ referencje z ostatniego roku, w ilości nie więcej niż 3.
VI. Miejsce składania ofert 
1. Ofertę należy dostarczyć do Chobieńskiego Ośrodka Kultury: 

− email na adres: lsajak@chok-chobienia.pl, osobiście lub pocztą na adres: Chobienia ul. Rynek 6, 
59-305 Rudna, z dopiskiem „Oferta na Konserwację i obsługę awaryjną technicznych urządzeń i instalacji  
lokalnych systemu sygnalizacji włamania na 2016r.” w terminie do 18.12.2015r. 
2. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi do 31.12.2015r.  
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. Zaoferowana cena może być negocjowana (w dół).
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:  Katarzyna Przeworska  tel. 76 8439-519, 76 843-9509 

                  Dyrektor 
Chobieńskiego Ośrodka Kultury
   mgr inż. Katarzyna Przeworska

mailto:lsajak@chok-chobienia.pl


Załącznik nr  1 do zapytania cenowego
FORMULARZ OFERTOWY

na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 euro netto pn:
„Konserwacja i obsługa awaryjna technicznych urządzeń i instalacji lokalnych 

systemu sygnalizacji włamania na 2016 rok”

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…………………………………..… PESEL ......................................................................

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

Lp Miejsce/świetlica
– opis, typ urządzenia

Ryczałt ( w tym dojazd do obiektu) brutto Obsługa awaryjna 
(stawka godz.) brutto

Dojazd dot. awarii 
(stawka za 1km) 

bruttoKwartalna Półroczna Roczna
1 Ośrodek Kultury – Chobienia ul. Rynek 6

centrala alarmowa JA-63  KRX szt. 1
Bezprzewodowe czujniki ruchu PIR (z 
bateriami) szt. 19
Klawiatura beprzewodowa z wyświetlaczem 
(z bateriami) szt. 2
Bezprzewodowa syrena wewnętrzna szt. 1
Syrena zewnętrzna z podtrzymaniem bat. 
Lampa błyskowa 125 dB -szt, 1

2 Świetlica – Orsk 9
centrala alarmowa JA-63  KRX -szt.1
Bezprzewodowe czujniki ruchu PIR (z 
bateriami) szt. 7
Klawiatura beprzewodowa z wyświetlaczem 
(z bateriami) szt. 1
Pilot wielofunkcyjny szt. 1
Syrena zewnętrzna  Lampa błyskowa 125 
dB -szt, 1

3 Świetlica - Radoszyce 53
centrala alarmowa JA-63  KRX  szt.1
Bezprzewodowe czujniki ruchu PIR (z 
bateriami) szt. 4
Klawiatura beprzewodowa z wyświetlaczem 
(z bateriami) szt. 2
Pilot wielofunkcyjny szt. 2
Syrena zewnętrzna  Lampa błyskowa 125 
dB -szt, 1

4 Świetlica - Brodowice 12
Centrala alarmowa SWIN PC 1616 F-y 
DSC
Czujnik PIR + MW TI-202 – szt. 3
Sygnalizacja zewnętrzna szt.1 
Sygnalizacja wewnętrzna szt. 1
Klawiatura LED PC PC 1404  RKZ 
szt.1
Powiadomienie telefoniczne GPRS

5 Świetlica – Ciechłowice 10a
Centrala alarmowa SWIN PC 1616 F-y  
DSC
Czujnik PIR + MW –TI-202  szt. 4
Sygnalizacja zewnętrzna szt.1 
Sygnalizacja wewnętrzna szt. 1
Klawiatura LED PC PC 1404  RKZ szt.1
Powiadomienie telefoniczne GPRS



6 Świetlica – Kębłów 14a
Centrala alarmowa SWIN PC 1616 F-y DSC
Czujnik PIR + MW – szt. 4
Sygnalizacja zewnętrzna szt.1 
Sygnalizacja wewnętrzna szt. 1
Klawiatura LED PC PC 1404  RKZ szt.1
Powiadomienie telefoniczne GPRS

7 Świetlica – Naroczyce 48/1
Centrala alarmowa SWIN PC 1616 F-y  
DSC
Czujnik PIR + MW -TI-202 – szt. 3
Sygnalizacja zewnętrzna szt.1 
Sygnalizacja wewnętrzna szt. 1
Klawiatura LED PC PC 1404  RKZ szt.1
Powiadomienie telefoniczne GPRS

8 Świetlica – Nieszczyce 37
Centrala alarmowa SWIN PC 1616 F-y  
DSC
Czujnik PIR + MW – szt. 15
Sygnalizacja zewnętrzna szt.1 
Sygnalizacja wewnętrzna szt. 1
Klawiatura LED PC PC 1404  RKZ szt.3
Powiadomienie telefoniczne  GPRS
Moduł rozszerzony – szt. 1

9 Świetlica – Studzionki 7
Centrala alarmowa SWIN PC 1616 F-y  
DSC
Czujnik PIR + MW – szt. 4
Sygnalizacja zewnętrzna szt.1 
Sygnalizacja wewnętrzna szt. 1
Klawiatura LED PC PC 1404  RKZ szt.1
Powiadomienie telefoniczne GPRS

10 Świetlica – Chełm 8a
Centrala alarmowa SWIN PC 1616 F-y DSC
Czujnik PIR + MW  TI-202– szt. 4
Sygnalizacja zewnętrzna szt.1 
Sygnalizacja wewnętrzna szt. 1
Klawiatura LED PC PC 1404  RKZ szt.1
Powiadomienie telefoniczne GPRS

RAZEM

………………………….      ………………………………………
     (miejscowość, data)                                                                         (podpis Oferenta)
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