
 

Chobienia, 23.04.2020r. 
ZAPYTANIE CENOWE 

 

na wykonanie okresowego przeglądu sprzętu gaśniczego  

w obiektach podległych Chobieńskiemu Ośrodkowi Kultury w Chobieni w 2020r. 
 

zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z  2019 r. Poz. 1843 z póź. zmianami.)  ustawy nie stosuje się 

 

 

W związku z potrzebą przeprowadzenia okresowej kontroli sprzętu gaśniczego (przegląd gaśnic oraz 

hydrantów) w obiektach podległych Chobieńskiemu Ośrodkowi Kultury zwracam się z zapytaniem o cenę na 

wykonania w/w czynności.  

 

I. Zamawiający  

Chobieński Ośrodek Kultury,  

Chobienia ul. Rynek 6, 59-305 Rudna 

NIP: 692 23 02 008 

Tel. 76 8439 519, 76 8439 509 

 

II. Przedmiot zapytania cenowego 

Przedmiotem zamówienia jest przegląd sprzętu gaśniczego - 45 szt. w tym legalizacja gaśnic, naprawa i 

konserwacja (regeneracja jeśli konieczna), przegląd hydrantów wewnętrznych – 6 szt.  oraz uzupełnienie 

znaków ewakuacyjnych w obiektach podległych Chobieńskiemu Ośrodkowi Kultury w Chobieni. 

 

III. Termin realizacji  

1. Usługa ma zostać przeprowadzona do 12 maja 2020r.  

 

IV. Warunki realizacji  

1. Wykaz budynków do kontroli Zamawiający przekaże Wykonawcy w momencie przekazania zlecenia 

wykonania usługi.  

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

zamówienia.  

3. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto podane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.  

5. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu protokoły z przeprowadzonych przeglądów sprzętu 

gaśniczego.  

 

V. Forma składanie ofert  

− Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania cenowego – formularz 

ofertowy. 

− Do oferty należy dołączyć cennik znaków ewakuacyjnych posiadających w ofercie. 

− Do oferty należy przedłożyć kopie kwalifikacji i uprawnień do wykonywania czynności objętych 

zapytaniem. 

 

VI. Miejsce i termin składania ofert  

1. Ofertę należy dostarczyć do Chobieńskiego Ośrodka Kultury:  

- osobiście lub pocztą na adres: Chobieński Ośrodek Kultury w Chobieni ul. Rynek 6, 59-305 Rudna, z 

dopiskiem „Oferta – przegląd sprzętu gaśniczego”  

- przesłać mailem na adres:  aczech@chok-chobienia.pl , w tytule maila wpisując „Oferta – przegląd sprzętu 

gaśniczego”  

2. Ofertę należy złożyć do dnia 30.04.2020r.do godz 15.00 

3. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi do 04.05.2020r. w biurze Chobieńskiego Ośrodka Kultury  

 

VII. Kryteria wyboru oferty  

Kryterium oceny ofert: 100 % cena brutto.  
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VIII. Opis sposobu przygotowania oferty  

W ofercie należy podać cenę jednostkową brutto oraz wartości sumujące. 

 

IX. 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. 

• 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 

                               Katarzyna Przeworska 
  

  

                              

                    

 

 

 

 

 



            
             Załącznik nr 1 do zapytania cenowego 

 

           FORMULARZ OFERTOWY                         

na wykonanie okresowego przeglądu sprzętu gaśniczego  

w obiektach podległych Chobieńskiemu Ośrodkowi Kultury w Chobieni w 2020r. 
 

zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z  2019 r. Poz. 1843 z póź. zmianami.)  ustawy nie stosuje się 

 

 

Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adres siedziby............………………………………………………………………………………………..  

 

Nr tel. / fax.........……..............……………………………………………………………………......……. 

 

E-mail: ………………………….............……………………………………………………………………. 

 

NIP…………………………………………………Regon ………………………………………….........… 

 

lp. Nazwa Ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto 

I. Przegląd okresowy gaśnic i hydrantów 

1 Gaśnica proszkowa GP – 6x ABC 5   

2 Gaśnica proszkowa GP – 6z  BC 9   

3 Gaśnica płynowa GWP – 9z AB 2   

4 Gaśnica śniegowa GS-5x 3   

5 Gaśnica proszkowa GP-12z BC 2   

6 Gaśnica proszkowa GP- 4x ABC 3   

7 Gaśnica proszkowa GP- 2z BC 1   

8 Gaśnica proszkowa GP- 6z ABC 2   

9 Gaśnica proszkowa GP- 2x BC 1   

10 Gaśnica proszkowa GP -2x / ABC 3   

11 Gaśnica proszkowa GP-6z /BC 3   

12 Gaśnica proszkowa GP -2x  ABC 3   

13 Gaśnica proszkowa GP – 6x BC 1   

14 Urządzenie gaśnicze GSE-2x 1   

15 Gaśnica proszkowa GP-4x /ABC 1   

16 Gaśnica proszkowa GP  4xABC 1   

17 Gaśnica proszkowa GP 2 4   

18 Pomiar wydajności ciśnienia w 

hydrantach wewnętrznych 
6   

Razem przeglądy okresowe  

 
 Słownie ogółem: .………………………………..................................................................................................... 
  
 

 

 

 



 

II. Naprawy i konserwacje gaśnic  

lp. Nazwa Ilość Cena brutto 

1 Gaśnica proszkowa GP – 6 x ABC 1  

2 Gaśnica proszkowa GP – 6z  BC 1  

3 Gaśnica płynowa GWP – 9z AB 1  

4 Gaśnica śniegowa GS-5x 1  

5 Gaśnica proszkowa GP-12z BC 1  

6 Gaśnica proszkowa GP- 4x ABC 1  

7 Gaśnica proszkowa GP- 2z BC 1  

8 Gaśnica proszkowa GP- 6z ABC 1  

9 Gaśnica proszkowa GP- 2x BC 1  

10 Gaśnica proszkowa GP -2x / ABC 1  

11 Gaśnica proszkowa GP-6z /BC 1  

12 Gaśnica proszkowa GP -2x  ABC 1  

13 Gaśnica proszkowa GP – 6x BC 1  

14 Urządzenie gaśnicze GSE-2x 1  

15 Gaśnica proszkowa GP-4x /ABC 1  

16 Gaśnica proszkowa GP  4xABC 1  

17 Gaśnica proszkowa GP 2 1  

III.  Znaki ewakuacyjne m.in.:  

1 150 x 300 mm foto płyta 1  

2 150 x 150 mm foto płyta 1  

3 200 x 400 mm foto płyta 1  

4 100 x 148 mm foto płyta 1  

5 Znak instrukcja 1  

 

 

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. Oświadczam, że posiadam stosowne kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania czynności objętych 

zapytaniem i niezbędną wiedzę i doświadczenie.  

  

   

  

  

………………………………………………………………….………………  

podpisy i pieczęć osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy 

 

 

 

 

............................................. 

miejscowość, data 


