
                                                                                                                          Chobienia 19.06.2020r. 

ZAPYTANIE  CENOWE 

,,Przegląd i konserwacja okresowa urządzeń klimatyzacyjnych Chobieńskiego Ośrodka Kultury” 

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 

 

I. Zamawiający: 

   Chobieński Ośrodek Kultury 

   Chobienia, ul. Rynek 6 

   59-305 Rudna 

   tel. 76 843 95 19 / 76 843 95 09 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 
Kompleksowy przegląd i konserwacja (tj. odgrzybianie, czyszczenie, sprawdzenie parametrów pracy, 

sprawdzenie instalacji gazowej i wodnej) wymienionych (zał. Nr 1) urządzeń klimatyzacyjnych 

Chobieńskiego Ośrodka Kultury stanowiących wyposażenie w poszczególnych świetlicach. 

Szczegółowy zakres przeglądu i konserwacji obejmuje: 

- klimatyzatory w  pomieszczeniach Świetlicy Wiejskiej w Nieszczycach, Nieszczyce 37, 59-305 Rudna; 

- klimatyzatory w pomieszczeniach Chobieńskiego Ośrodka Kultury, Chobienia ul.Rynek 6, 59-305 Rudna. 

Z przeprowadzonych przeglądów poszczególnych urządzeń klimatyzacyjnych należy sporządzić protokoły w 

wersjach papierowych. 
 
III. Termin realizacji zamówienia: 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 10.07.2020r. 

 

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. 

-do oferty można dołączyć zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej 

- do oferty należy dołączyć dokumenty poświadczające posiadanie kwalifikacji i uprawnień do 

wykonywania ww przeglądów i konserwacji. 

 

VI. Miejsce składania ofert  

1. Ofertę należy dostarczyć do Chobieńskiego Ośrodka Kultury 

e-mailem na adres: aczech@chok-chobienia.pl, osobiście lub pocztą na adres: Chobienia ul. Rynek 6,  

59-305 Rudna, z dopiskiem „Oferta na przegląd i konserwację okresową urządzeń klimatyzacyjnych 

Chobieńskiego Ośrodka Kultury” w terminie do 29.06.2020r. 

2. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi do 30.06.2020r.   

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany oferent zostanie poinformowany drogą mailową. 
 
VII. Kryteria wyboru oferty  

Kryterium oceny ofert: 100% cena brutto.  

 

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:  Anita Czech tel. 76 8439-519, 76 843-9509  

 
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 

mailto:lsajak@chok-chobienia.pl


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 

            mgr inż. Katarzyna Przeworska 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr  1 do zapytania cenowego 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

,, Przegląd i konserwacja okresowa urządzeń klimatyzacyjnych Chobieńskiego Ośrodka Kultury” 

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 30000 euro 

Nazwa i adres Oferenta 

 

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

   

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

        

NIP…………………………………..… PESEL ...................................................................... 

  

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

 

Rodzaj urządzenia Lokalizacja Marka/Typ 

 

ilość Cena netto Cena brutto 

Klimatyzator ścienny 

wewnętrzny  

+jed. zewnętrzna 

Świetlica Wiejska  

w Nieszczycach,  

59-305 Rudna, Nieszczyce 37 
HAIER typ TIDE 24 

1 

kompl. 
  

Klimatyzator ścienny 

wewnętrzny  

+jed. zewnętrzna 

Świetlica Wiejska  

w Nieszczycach,  

59-305 Rudna, Nieszczyce 37 
HAIER typ TIDE 24 

1 

kompl. 
  

Klimatyzator kasetonowy 

wewnętrzny  

+jed. zewnętrzna 

Chobieński Ośrodek Kultury, 

Chobienia ul.Rynek 6, 59-305 Rudna 
HAIER typ AB48 

1 

kompl. 
  

Klimatyzator kasetonowy 

wewnętrzny  

+jed. zewnętrzna 

Chobieński Ośrodek Kultury, 

Chobienia ul.Rynek 6, 59-305 Rudna 
HAIER typ AB48 

1 

kompl. 
  

2 klimatyzatory ścienne 

wewnętrzne 

+jed. zewnętrzna 

Chobieński Ośrodek Kultury, 

Chobienia ul.Rynek 6, 59-305 Rudna 
2 szt. ROTENSO KASI 

 moc 3,5/3,2kW 
1 

kompl. 
  

Klimatyzator ścienny 

wewnętrzny  

+jed. zewnętrzna 

Chobieński Ośrodek Kultury, 

Chobienia ul.Rynek 6, 59-305 Rudna 
ROTENSO KASI 

 moc 5,2/4,8kW 
1 

kompl. 
  

 

RAZEM: 

 

  

 

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

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. 

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

*zaznaczyć właściwe 
        

 

 

.................................................................... 
                data, podpis i pieczątka Oferenta 


