
                 

             Chobienia, dnia 08.10.2020r. 
ZAPYTANIE CENOWE 

„Opracowanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami na wykonanie remontów” 
zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2019r., poz.1843) ustawy nie stosuje się 
 

I. Zamawiający: 
Chobieński Ośrodek Kultury 

Adres: 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: 

 

Opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem na wykonanie remontów obiektów administrowanych 

przez Chobieński Ośrodek Kultury. 
III. Zakres rzeczowy obejmuje: 

1. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem na wykonanie remontów: 
a) remont schodów wejściowych zewnętrznych wraz z montażem barierki  na wejściu głównym do Świetlicy 

Studzionki: demontaż starych płytek, montaż nowych antypoślizgowych płytek  oraz barierki, 
b) remont schodów wejściowych zewnętrznych do Świetlicy Brodowice, 
c) malowanie sali głównej, korytarza oraz pomieszczenia na piętrze w Świetlicy Nieszczyce,  

d) wymiana ościeżnicy w pomieszczeniu kuchni ChOK: demontaż starej ościeżnicy, montaż nowej 

ościeżnicy,  

e) obróbki blacharskie okna balkonowego w Świetlicy Radoszyce, 

f) remont schodów wejściowych zewnętrznych do budynku OSIR Chobienia (5 wejść) wraz z montażem 

barierek: demontaż starych płytek, montaż nowych płytek antypoślizgowych i barierek, 

g) zamontowanie daszku nad wejściami do budynku OSIR Chobienia (3 szt.), 

h) remont podłogi w kontenerze sportowym przy boisku sportowym w Orsku. 

2. Wszystkie dokumenty winny być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 

maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130 poz.1389) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 

2013r., poz. 1129 ze zm.) 
3. Zawartość dokumentacji technicznej: 1 egzemplarze w wersji papierowej + 1 egzemplarz w wersji elektronicznej. 

 

Zaleca się od wykonawcy dokonania oględzin na miejscu oraz zdobycia wszelkich informacji , które mogą być konieczne 

do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 

 

IV. Forma składania ofert 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

Ofertę należy złożyć na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania cenowego. 

Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych.  

 

V. Miejsce składania ofert 

1. Ofertę należy dostarczyć do Chobieńskiego Ośrodka Kultury email na adres:  aczech@chok-chobienia.pl, faxem, 

osobiście lub pocztą na adres: Chobienia ul. Rynek 6, 59-305 Rudna, z dopiskiem ,,Oferta na Opracowanie 

kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami na wykonanie remontów” 
2. Ofertę należy złożyć do dnia 12.10.2020r.  do godz. 15.30 
3. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi do dnia 14.10.2020r. 

4. O wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany oferent zostanie poinformowany drogą mailową lub telefonicznie. 

 

VI. Badanie i wybór oferty 
1. Kryterium oceny ofert: 100% cena brutto. 
2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 
3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w 

niniejszym zaproszeniu do składania ofert i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria 

wyboru. 
4. W przypadku gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający 

wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych 

ofert lub unieważnienia postępowania. 
6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę            
 

mailto:aczech@chok-chobienia.pl


IX. Ochrona Danych Osobowych 
 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
▪ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Chobieński Ośrodek Kultury, Chobienia 

 ul. Rynek 6, 59-305 Rudna  

▪ Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: e-mail iodags@iodags.pl 
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego   
▪ Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, 

dalej „ustawa Pzp”;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ustawą Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania 

obejmuje cały czas trwania umowy; 

▪ Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   
▪ W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
▪ Nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
                                               
               

                     

                    Dyrektor                                               

                                                                                                                          Chobieńskiego Ośrodka Kultury 

                                                                                                                                Katarzyna Przeworska 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 1 

do zapytania cenowego 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

„Opracowanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami na wykonanie remontów” 
zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2019r., poz.1843) ustawy nie stosuje się 
 

 

 Nazwa i adres Zamawiającego: 

 Chobieński Ośrodek Kultury, Chobienia ul. Rynek 6, 59-305 Rudna, 

 tel. /fax 76 8439-519, 76 8439-509 

 

 

Nazwa i adres Oferenta: 

 

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

 

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

 

NIP……...........................……………. 

 

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

 

 

Lp. Nazwa zadania 
 

Wartość netto w zł 

 

 

VAT 

 

Wartość brutto w zł 

1 

Opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem 

na wykonanie remontu schodów wejściowych zewnętrznych 

wraz z montażem barierki  na wejściu głównym do Świetlicy 

Studzionki 

 
  

2 

Opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem 

na wykonanie remontu schodów wejściowych zewnętrznych 

do Świetlicy Brodowice 
 

  

3 

Opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem 

na malowanie sali głównej, korytarza oraz pomieszczenia na 

piętrze w Świetlicy Nieszczyce, 
 

  

4 

Opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem 

na wykonanie wymiany ościeżnicy w pomieszczeniu kuchni 

ChOK 

 
  

5 

Opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem 

na wykonanie obróbki blacharskiej okna balkonowego w 

Świetlicy Radoszyce 
 

  

6 

Opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem 

na wykonanie remontu schodów wejściowych zewnętrznych 

do budynku OSIR Chobienia (5 wejść) wraz z montażem 

barierek 

 
  

7 

Opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem 

na zamontowanie daszku nad wejściami do budynku OSIR 

Chobienia (3 szt.), 
 

  

8 

Opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem 

na wykonanie  remontu podłogi w kontenerze sportowym przy 

boisku sportowym w Orsku. 
 

  

 
 

RAZEM   
 

 
 

 

Słownie złotych: ......................................................................................................................  

 

 

 



1. Oświadczamy, że zawarte w ofercie ceny zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, zgodnie z 

wymogami zapytania cenowego i są cenami ostatecznymi. 

2. Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią zapytania, nie wnosimy do niego zastrzeżeń, uzyskaliśmy konieczne 

informacje potrzebne do przygotowania oferty. 

 

 

 
  

    ……………………………..                                                                                  ……………………………… 
                      miejscowość i data                                                                                                                                                   pieczęć i podpis Wykonawcy 


