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ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAMAWIAJĄCY:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 11,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tel. 247-55-00.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznej Hali Sportowo-Widowiskowej i
Miejskiego Stadionu Sportowego.
Zakres prac pomiarowych obejmuje:
- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (impedancja pętli zwarcia,
wyłączniki różnicowoprądowe),
- pomiary stanu izolacji obwodów i kabli,
- pomiary natężenia oświetlenia podstawowego,
- pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego,
- sprawdzenie działania wyłączników p.poż,
- pomiary instalacji odgromowej,
- pomiary izolacji transformatora 15/04 kV,
- pomiary uziemienia stacji trafo 15/04 kV,
- sporządzenie protokołów z wykonanych prac.
SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1) Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące usługę, działające w jego imieniu posiadają
stosowne uprawnienia zawodowe do wykonywania prac, jak również są przeszkoleni w
zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej.
2) Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoją działalność związaną z
wykonywaniem usługi, w szczególności za wypadki będące skutkiem nieprzestrzegania
przepisów prawa i procedur Zamawiającego.
3) Wykonawca przy wykonywaniu zobowiązania umownego będzie stosował wyłącznie
materiały i urządzenia dopuszczone do użytku w Polsce, posiadające odpowiednie
świadectwa lub certyfikaty.
4) Okresowe badania, przeglądy i konserwacje będą wykonywane zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 272),
przepisami wykonawczymi oraz instrukcjami eksploatacji instalacji i urządzeń
elektrycznych.
5) Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia, zgodne z obowiązującymi
przepisami prawnymi do wykonywania konserwacji i przeglądów instalacji
niskoprądowych.
6) Przed złożeniem oferty obowiązkowo należy dokonać wizji lokalnej budynków i ich
instalacji. W tym celu należy kontaktować się z Kierownikiem Zespołu Obiektów KSZO –
Panem Karolem Szewczykiem, nr tel. 41 247 55 00.

7) Ze wszystkich badań i sprawdzeń należy sporządzić stosowne protokoły.
TRYB POSTĘPOWANIA
Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 130.000 zł.
Zamówienie dokonane będzie poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień
publicznych. Przepisy ustawy stosuje się do udzielania zamówień, których wartość jest równa
lub przekracza kwotę 130.000 złotych.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy przygotować zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Oferta powinna zawierać Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz
ofertowy.
3. Ceną oferty jest cena ryczałtowa stanowiąca wynik kalkulacji własnej Wykonawcy
dokonanej na podstawie zakresu usługi. Wykonawca kierując się własną oceną i
doświadczeniem ma prawo dokonać niezbędnej weryfikacji zakresu usług koniecznych do
wykonania w celu realizacji zamówienia.
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamówienie należy zrealizować do dnia: 30.12.2021 r.
OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującym
kryterium: cena ofertowa brutto – 100%.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawi najniższą cenę.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę obejmującą całość zamówienia można składać w terminie do dnia 06.12.2021 r. do
godz. 10:00 w Sekretariacie MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 11, pok.
2.22. w zamkniętej kopercie w opisanej: Wykonanie okresowych pomiarów instalacji
elektrycznej Hali Sportowo-Widowiskowej i Miejskiego Stadionu Sportowego lub przesyłając
ofertę zawierającą wymagane załączniki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
biuro@mosir.ostrowiec.pl.
INFORMACJE DODATKOWE
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie.
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu.
2) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.12.2021 o godzinie 10:15, w siedzibie MOSiR w
Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 11, pok. nr. 2.40.
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia ewentualnych ustnych negocjacji
z Wykonawcami obecnymi podczas sesji otwarcia ofert w siedzibie Zmawiającego.
Pozostałe oferty rozpatrywane są zgodnie z wartościami podanymi w ofercie jako cena
oferty.
4) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamówienia zostanie ustalone zgodnie ze
złożona ofertą. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie
płatne przez Zamawiającego na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez
Wykonawcę w terminie 14 dni od daty jej dostarczenia po zrealizowaniu przedmiotu
zamówienia.

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Dane osobowe zawarte w formularzu ofertowym będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia oraz zawarcia umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
i lit. c) 6 RODO), a ich administratorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu
Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Dane kontaktowe:
email: biuro@mosir.ostrowiec.pl, telefon: (0 41) 247-55-00.
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.
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć na stronie
internetowej biuletynu informacji publicznej MOSiR w zakładce RODO.

