
                                                    Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E
zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 euro netto

Dyrektor Chobieńskiego Ośrodka Kultury zaprasza do składania ofert na zadania:
„Wykonanie robót w zakresie instalacji elektrycznej na obiektach

administrowanych przez CHOK”

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:
Drobne prace remontowe w zakresie instalacji elektrycznej na świetlicach  CHOK 
w miejscowościach: Orsk, Studzionki, Nieszczyce, Naroczyce, Chełmie, Chobienia, Ciechłowice, 
Kębłów, Radoszyce. Zgodnie z załącznikiem do zapytania ofertowego nr 1.

III. Termin realizacji zamówienia:
     czerwiec – listopad 2015r.

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 Dostawcę. 
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 Dostawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad 
określonych w niniejszym zapytaniu. 
6. Warunki gwarancji: min. 24 m-cy
V. Forma składania ofert
-Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz 
ofertowy. 
-Do oferty można przedłożyć posiadane referencje, certyfikaty dot. przedmiotu zamówienia.
-Do oferty można dołączyć zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej
VI. Miejsce składania ofert 
1. Ofertę należy dostarczyć do Chobieńskiego Ośrodka Kultury: 

– email na adres: chok-chobienia@wp.pl, osobiście lub pocztą na adres: Chobienia ul. Rynek 6, 
59-305 Rudna, z dopiskiem „Oferta na wykonanie robót w zakresie instalacji elektrycznej 
na obiektach CHOK (świetlice)” – w terminie    do 15.06.2015r. Godz. 15.00  

2. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi do 16.06.2015 r.  
3. O wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany oferent zostanie poinformowany telefonicznie. Informacje 
o rozstrzygnięciu będą dostępne na stronie www.bip.rudna.pl oraz www.chok-chobienia.pl 
4. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia.
VII. Kryteria wyboru oferty 
Kryterium oceny ofert: 100% cena brutto. 
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty 
W ofercie należy podać cenę jednostkową brutto 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

Chobienia dnia  08.06.2015

mailto:chok-chobienia@wp.pl
http://www.chok-chobienia.pl/
http://www.bip.rudna.pl/


Załącznik nr  1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY
na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 euro netto pn:

„Wykonanie robót w zakresie instalacji elektrycznej na obiektach 
administrowanych przez CHOK”

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 ofertowego 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. Świetlica Opis Szt. Koszt. 
jednostkowy

neto zł

VAT Całkowity
koszt usługi

brutto zł

Wykonanie robót w zakresie instalacji elektrycznej na obiektach administrowanych przez CHOK”
I Świetlica Orsk 

1.1 Naprawa uziemienie pokrycia dachowego 1

1.2 Wymienić oświetlenie jarzeniówki pojedynczej 
(korytarz koło biblioteki )

1

Razem: świetlica Orsk

II Świetlica Studzionki

2.1 Wymiana opraw na świetlicy na świetlówki z 
rastratem,  2 x 36 W + pomiary

7

2.2 Usunąć  zapas kabla elektrycznego zawieszonego 
na ścianie zew. bud.

1

2.3 Usunąć niepotrzebną puszkę i kable energetyczne 
(od telefonu)

1

2.4 Zwiększyć siłę elektryczna  B 16A na 
gniazdkach, (oddzielić salę od kuchni)

1

2.5 Wymienić kontakt w kuchni z bolcem i klapką 1

Razem:  świetlica Studzionki 

III Świetlica Nieszczyce

3.1 Zamontować wentylację mechaniczną w WC 
damskim i męskim z wyłącznikiem czasowym

1

3.2 Zamontować oświetlenie ewakuacyjne na 
świetlicy

4

3.3 Zabezpieczyć wystające przewody elektryczne – 
zewnętrzne lampy oświetleniowe

1

3.4 Zabezpieczyć instalację elektryczną 
(telefoniczną) na zewnątrz budynku

1

Razem: świetlica Nieszczyce



IV Świetlica Naroczyce

4.1 Rozbudowa oświetlenia na sali, świetlówki  z 
rastratem,  2 x 36W + pomiary

6

4.2 Wymienić i uzupełnić oświetlenie na scenie – 
jarzeniówki, 

2

4.3 Zamontować suszarkę do rąk (po lewej stronie od 
lustra)

1

4.4 Naprawa uziemienia pokrycia dachu 1

Razem:  świetlica Naroczyce

V Świetlica Chobienia

5.1 Wymiana podgrzewaczy w toaletach (parter przy 
świetlicy)- moc 3,5 kW

2

5.2 Wymiana opraw oświetlenia  na  oprawy z 
rastratem - pracownia internetowa + pomiary

4

5.3 Zamontować oświetlenie ewakuacyjne 
(od Rynku x 1, sala x 2; wyj. Od Wolności x 1) 

4

5.4 Wymiana zabezpieczeń w rozdzielni głównej na 
mocniejsze (zwiększenie mocy na kontaktach)

1

5.5 Wymienić włącznik w kuchni 1

5.6 Zamontować gniazdka podwójne w pracowni 
ceramicznej

3

5.7 Wymienić kontakty na podwójne, z bolcami i 
nakładką w kuchni i zapleczu

2

5.8 Zamontować kontakt z klapką w toaletach przy 
sali 

2

5.9 Wymienić kontakty w kantorku socjalnym 
(podwójny, pojedynczy )

2

5.10 Wymienić kontakty na kawiarni 3

5.11 Wymienić kontakty przy wyjściu z korytarza na 
rynek (zniszczone, podpalone)

2

5.12 Założyć kontakt z bolcem w toalecie przy 
bibliotece 

1

5.13 Poprawić kontakt w wiosce internetowej 1

5.14 Wymienić oświetlenie informacyjne na budynku 
Ośrodka( z numerem 6)

1

Razem  świetlica Chobienia

VI Świetlica Ciechłowice

6.1 Naprawa instalacji elektrycznej w części 
poddasza 

1

6.2 Zlikwidować zapas kabla elektrycznego 
zawieszonego na ścianie szczytowej budynku 

1

6.3 Zamontować odpowiednią puszkę elektryczną – 
zabezpieczyć kable elektryczne (koło skrzynki 
gazowej)

1

6.4 Renowacja szafki elektrycznej oraz osłony kabla 
przy placu zabaw

1

6.5 Poprawić wykonanie instalacji elektrycznej na 
budynku (koło rynny) od boiska

1

Razem: świetlica Ciechłowice

VII Świetlica Kębłów

7.1 Zamocować kabel elektryczny na budynku 
poprzez stojak montażowy, który należy 
zamontować do ściany budynku i wyprowadzić 
ponad dach na 1,5m

1



7.2 Wykonać konserwacje połączeń instalacji 
odgromowej (pręt stalowy ocynkowany)

1

7.3 Poprawić wykonanie instalacji elektrycznej 
uszkodzona instalacja, ułożenie kabla 
energetycznego zasilanego na dach  (pod 
napięciem)

1

Razem: świetlica Kębłów

VIII Świetlica Radoszyce 

8.2 Naprawa uziemienia konstrukcji stalowej i 
metalowej obudowy budynku kontenera 
świetlicy

1

Razem: świetlica Radoszyce

Razem

Słownie do zapłaty: ( ...........................................................................................................................)

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. Oświadczamy, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 

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


