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                                                                     Węgliniec, dnia 25.07.2014 r. 

MGOK. ZP. 1/07/14 

  

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  

z siedzibą w Węglińcu, przy ul. Pl. Wolności 1 

tel. 75 77 12 510, 662057232 

e-mail: kultura.wegliniec@interia.pl 

 

na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych 

ZAPRASZA 

do złożenia oferty na zadanie pn.:  

 przeprowadzenie rocznej i 5-cio letniej okresowej kontroli  polegającej na sprawdzeniu 

stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów  będących w zarządzie  Miejsko-

Gminnego Ośrodka Kultury 

1. Opis sposobu przygotowania oferty; 

a) Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia. 

b) Ofertę należy złożyć na piśmie w siedzibie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy, ul. 

Wojtyły 10. Istnieje możliwość przekazania oferty faksem na nr 757712551 lub pocztą 

elektroniczną na adres:  kultura.wegliniec@interia.pl 

c) Ceny podane w ofercie mają być wyrażone liczbowo i słownie, 

d) Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, 

e) Oferta ma obejmować całość zamówienia 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

2.1.Oferta obejmuje przeprowadzenie jest wykonanie usługi - „rocznej i 5-cio letniej 

okresowej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych, 

badania instalacji elektrycznej, piorunochronne,j gazowej, przewodów kominowych 

(spalinowych i wentylacyjnych) oraz stanu technicznego kotłów c.o” w zakresie polegającym 

na: 

a) sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania i estetyki obiektu 

budowlanego oraz jego otoczenia – wydaniu protokołów, 

b) badanie instalacji elektrycznej , piorunochronnej i gazowej w zakresie stanu sprawności 

połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji 

przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów – wydaniu protokołów, 
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c) sprawdzeniu stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem efektywności energetycznej 

kotłów c.o. oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych – wydaniu protokołów. 

2.2. Wykonawca powinien przed złożeniem oferty cenowej dokonać wizji lokalnej obiektów 

budowla 

2.3.Przeglądem objęto:  

a) Dom Kultury w Czerwonej Wodzie-  672,46   m²  

b) Węglinieckie Centrum Kultury- 612,80 m² 

c) Dom Kultury w Starym Węglińcu-447,57 m² 

d) Dom Kultury w Jagodzinie- 409,87 m² 

e) Dom Kultury w Ruszowie- 629,61 m² 

f) Klub Relax w Zielonce- 336,97 m² 

2.4. Przeglądy obiektów budowlanych powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami 

określonymi w ustawie z dnia 4 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r. nr 89, 

poz.414 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków 

mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r. nr 74, poz. 836). 

3. Protokoły sporządzone w wyniku kontroli okresowych powinny zawierać określenie: 

a)stanu technicznego elementów obiektu budowlanego objętego kontrolą 

b)rozmiarów zużycia lub uszkodzenia elementów. 

c)zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonywania. 

d)metod i środków użytkowania elementów obiektu budowlanego narażonych na 

szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników.      

4.    O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;  

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia;  

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

4.1Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
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do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że 

dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą: 

- uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane ( Dz.U. z 2010r nr 243, poz. 

1623  z późn. zm ) w zakresie: 

a) konstrukcyjno-budowlanym, 

b) instalacyjnym w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i  

kanalizacyjnych 

c) w zakresie instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych, 

- ważne świadectwo kwalifikacyjne wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją 

urządzeń, sieci i instalacji gazowych, 

- ważne świadectwo kwalifikacyjne wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacja 

urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych, uprawnienia SEP, 

- ważne świadectwo kwalifikacyjne mistrza kominiarskiego w rzemiośle kominiarstwo 

w odniesieniu do przewodów dymowych, oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych 

i wentylacyjnych. 

Do realizacji zamówienia jedna osoba może posiadać kilka uprawnień, co Zamawiający 

potraktuje jako spełnienie wymaganego warunku udziału w postępowaniu. 

Na potwierdzenie spełnienia warunków dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia, Wykonawca przedstawi oświadczenie i dokumenty, że osoby 

które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia. 

5. Wymagane dokumenty w przedmiotowym postępowaniu.  

1. wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1 

2. „Wykaz osób” według druku, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 

ofertowego 

2. „Oświadczenie o uprawnieniach osób wykonujących zamówienie” według druku, 

który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego 

6. Pozostałe informacje. 

1. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

2. Cena oferty musi uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją zlecenia.  

3. Do oferty należy dołączyć: 

- uprawnienia w specjalnościach wymienionych w rozdz. IV w zakresie wykonania 

przedmiotu zamówienia dla Zamawiającego. 
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- przynależność do Izby Samorządu Zawodowego 

4. Sposób przygotowania oferty: 

a) ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, 59-

940 Węgliniec, ul. Wojtyły 10 faxem , Pocztą Polską  lub pocztą elektroniczną na adres 

kultura.wegliniec@interia.pl  na załączonym do niniejszego zapytania ofertowego formularzu  

stanowiącym  załącznik nr 1 wraz z niezbędnymi wymaganymi załącznikami, 

b) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

6. Kryteria wyboru oferty: 

Cena – 100% 

Ofertę cenową na wykonanie usługi – przedmiotu zamówienia prosimy przedstawić w formie 

ryczałtowej. 

7. Warunki płatności- - przelew 21 dni 

8. Miejsce i termin składania ofert: 

8.1.Ofertę prosimy składać do dnia 11.08.2014 r. do godziny 10.00 w Bibliotece Publicznej 

Miasta i Gminy, ul. Wojtyły 10,  59-940 Węgliniec lub pocztą elektroniczną na adres 

kultura.wegliniec@interia.pl 

z dopiskiem    

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 przeprowadzenie rocznej i 5-cio letniej okresowej kontroli  polegającej na 

sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów  będących w 

zarządzie  Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. 

8.2.Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

wpływu ofert do Zamawiającego a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską  

9. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcą jest Izabela Uśpieńska-Domagała 

tel. 757712510, 662057232. 

10. Załączniki: 

1. formularz ofertowo cenowy - załącznik. nr 1 

2. wykaz osób – załącznik nr 2 

3. oświadczenie – załącznik nr 3 

4. projekt umowy - załącznik nr 4 

Zatwierdził: 

mailto:kultura.wegliniec@interia.pl
mailto:kultura.wegliniec@interia.pl
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