Gorzyce, 07.09.2021r.
GOTSIR: 0763.56.2021
Zapytanie cenowe Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach
1. Zamawiający:
GOTSiR Nautica, ul. Bogumińska 31, 44-350 Gorzyce
techniczny@nautica-gorzyce.pl
2. Przedmiot zamówienia:
Okresowe pomiary instalacji elektrycznej w Gminnym Ośrodku Turystyki, Sportu i Rekreacji
„Nautica” w Gorzycach zgodnie z art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
Ogólny opis:
Opis zawiera tylko podstawowe informacje niezbędne do realizacji zadania.
Zadanie dotyczy obiektu krytej pływalnia.

a)
b)
c)
d)

Wykonanie badań oraz pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie zgodnym z art.
62.1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, w szczególności:
badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania,
badania rezystancji izolacji obwodów elektrycznych,
badania urządzeń różnicowo-prądowych,
badanie instalacji piorunochronnej i uziomów.
Pozostałe istotne elementy:
Wykaz obwodów i urządzeń ( na podstawie poprzednich pomiarów):
a) Piwnice segment A,B,C:
- segment A – obwody i urządzenia – 58+8+ 3+32
- segment B – obwody i urządzenia – 49+14+2+29
- segment C – obwody i urządzenia – 18+2+1+9
b) Parter segment A,B,C:
- segment A – obwody i urządzenia – 34+ 6+2+35
- segment B – obwody i urządzenia – 18+...
- segment C – obwody i urządzenia – 17+2+1+9
c) Piętro segment A,B,C:
- segment A – obwody i urządzenia – 39+5+2+18
- segment B – obwody i urządzenia – 4+2+1+6
- segment C – obwody i urządzenia – 16+4+1+19
d) Oświetlenie zewnętrzne parkingu: 33+3
e) Obwody piorunochronne i uziomy: 13
3. Termin realizacji zamówienia:
do 30.11.2021r.
4. Okres gwarancji:
nie dotyczy
5. Miejsce i termin złożenia oferty:

sekretariat GOTSiR Nautica (I piętro), ul. Bogumińska 31, 44-350 Gorzyce do godz. 12:00 dnia
30.09.2021r.
Oferty mogą zostać także przysłane pocztą lub e-mailem.
6. Warunki płatności:
w terminie 21 dni od złożenia faktury w GOTSiR „Nautica”
7. Osoba upoważniona do kontaktów
Ryszard Markiewicz - dyrektor
techniczny@nautica-gorzyce.pl
telefon 609 042 223 lub (32) 45 14 634 w. 109
8. Kryteria oceny oferty
cena 100%
Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie
koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu
zamówienia wraz z kosztem dojazdu oraz uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową
realizacją przedmiotu zamówienia.
Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodne ze
stawką podaną w formularzu ofertowym.
9. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, w którym jedynym kryterium oceny ofert była
cena Zamawiający wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, w których oferowana
cena będzie musiała być równa lub niższa niż cena złożona w ofercie.
10. Inne informacje:
- Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania się ze specyfiką obiektu
i dokonania rzetelnej wyceny prac ( na koszt i ryzyko oferenta);
- Protokół z poprzednich pomiarów – do indywidualnego wglądu w uzgodnionej formie dla
zainteresowanych oferentów;
- Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania usługi lub jej części;
- Wykonawca powinien złożyć ofertę w formie pisemnej w języku polskim według poniższego
wzoru:
Oferta Wykonawcy
Przedmiot zamówienia
Okresowe pomiary instalacji elektrycznej w Gminnym Ośrodku Turystyki, Sportu i Rekreacji
„Nautica” w Gorzycach zgodnie z art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.
1. Treść oferty:
Okresowe pomiary instalacji elektrycznej w Gminnym Ośrodku Turystyki, Sportu i Rekreacji
„Nautica” w Gorzycach zgodnie z art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
1.2. Nazwa Wykonawcy...
1.3. Adres Wykonawcy...
1.4. NIP Wykonawcy...
1.5. Regon Wykonawcy...
1.6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za :
a/ cenę netto ...zł ( słownie złotych …)
b/ podatek Vat ...zł ( słownie złotych …)
c/ cenę brutto …zł (słownie złotych...)

1.7 Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń.
1.8 – okres gwarancji nie dotyczy
1.9 Potwierdzam realizację zamówienia do 30.11.2021r.
1.10 Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.
1.11 Inne informacje Wykonawcy…
…, dnia…… podpis Wykonawcy/ osoby upoważnionej

Dyrektor GOTSiR Nautica
Ryszard Markiewicz

