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Niemodlin, 19 kwietnia 2018 

Ośrodek Kultury w Niemodlinie 

ul. M. Reja 1, 49-100 Niemodlin 

 

Zapytanie ofertowe 

           

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wyposażenie Ośrodka 

Kultury w Niemodlinie w System Sygnalizacji Pożaru. 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

Realizacja zamówienia obejmuje: 

1. Wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku Ośrodka Kultury w 

Niemodlinie. Do zapytania dołączona jest Koncepcja Systemu Sygnalizacji Pożaru oraz 

przedmiar, które stanowią zarys rozwiązań zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu. 

Prace muszą obejmować: roboty instalacyjne, w tym bruzdowanie, przejścia i 

okablowanie, montaż czujek i sygnalizatorów, montaż centrali ppoż., montaż elementów 

kontroli sterowania do urządzeń zewnętrznych oraz prace wykończeniowe, 

odtworzeniowe i odbiorcze. Wykonawca zobowiązany jest do wypracowania i 

dostosowania szczegółowych rozwiązań technicznych i technologicznych realizacji 

zadania do aktualnego stanu pomieszczeń i ich instalacji w związku z trwającymi 

pracami modernizacyjnymi obiektu. Materiały i urządzenia instalacji muszą posiadać 

odpowiednie certyfikaty. Oferowana cena ryczałtowa winna obejmować koszty 

wszystkich uzgodnień, czynności, prac, materiałów, sprzętu i odbiorów niezbędnych do 

realizacji zadania oraz jego odbioru przez Komendę Miejską Państwowej Straż Pożarną. 

2. Sporządzenie dokumentacji technicznej wykonanej instalacji SSP, zatwierdzonej przez 

uprawnionego rzeczoznawcę, zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

3. Dokonanie odbiór wykonanego Systemu Sygnalizacji Pożaru przez Komendę Miejską 

Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia harmonogramu realizacji prac z Zamawiającym. 

 

Płatność za realizację zadania – jednorazowa, na podstawie faktury z płatnością do 21 dni 

wystawionej na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego po wykonaniu prac, przedłożeniu 

dokumentacji powykonawczej i odbiorze robót przez Komendę Miejską Państwowej Straży 

Pożarnej w Opolu. 

 

W ofercie należy zawrzeć następujące informacje, których brak spowoduje odrzucenie oferty 

bez dalszej analizy: 

- datę i miejsce sporządzenia oferty oraz dane podmiotu składającego ofertę (nazwa 

przedsiębiorstwa, adres, nr kontaktowy oraz adres e-mail) oraz pieczątkę i podpis właściciela 

lub osoby upoważnionej do sporządzania ofert (w przypadku wersji papierowej), 

- w przypadku wersji elektronicznej wystarczy imię i nazwisko osoby sporządzającej ofertę 

oraz dane podmiotu 

- można również zeskanować ofertę z danymi zgodnymi z wersją papierową i wysłać poprzez 

e-mail. Za datę sporządzenia dokumentu uznaje się datę wysłania oferty drogą elektroniczną. 
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- termin ważności oferty – minimum 2 miesiące 

- termin podpisania umowy na realizację zamówienia – do 1 miesięcy od daty ogłoszenia 

wyników wyboru oferenta 

- ryczałtową cenę netto i brutto wyrażoną w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku 

- okres gwarancji (dla urządzeń technicznych 24 miesiące, dla usługi montażu 36 miesięcy) 

2. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione 

warunki udziału w postępowaniu, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia: 

1. Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania 

terminu oferty, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wykonał należycie co najmniej 3 instalacje SSP. Koszt wykonania jednej instalacji nie 

może być mniejszy niż 120 tys. zł brutto. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału 

w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą wykazu wykonanych 

instalacji SSP wraz z podaniem wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na 

rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem referencji bądź innych 

dokumentów wystawionych przez podmiot, na rzecz którego prace instalacyjne były 

wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 

2. Wykonawca posiada certyfikat potwierdzający otrzymanie autoryzacji obiektowej w 

zakresie budowy systemów bezpieczeństwa w oparciu o proponowany system SSP 

wystawiony przez producenta systemu – wymóg dołączenia do oferty dokumentu 

potwierdzającego. 

3. Wykonawca posiada współpracę z rzeczoznawcą przeciwpożarowym – wymóg 

dołączenia do oferty dokumentu potwierdzającego. 

4. Wykonawca dysponuje osobą posiadającą wymagane uprawnienia w specjalności 

instalacyjnej do kierowania pracami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych bez ograniczeń – wymóg dołączenia do oferty dokumentu 

potwierdzającego. 

 

3. Kryteria oceny ofert 

1. Cena 100   % 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, przez co należy rozumieć ofertę, która 

przedstawia najniższą cenę. Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy 

wyszczególnione przy określeniu przedmiotu zamówienia oraz zawierać podatek VAT. W 

związku z tym musi ona obejmować przede wszystkim wszelkie koszty niezbędne do 

prawidłowej realizacji zamówienia, wynikające wprost z koncepcji, jak również ewentualnie w 

niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.  

 

 
4. Informacja na temat zakresu wykluczenia 

1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub 

2) została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu 

określonych w punkcie b) Warunki udziału w postępowaniu niniejszego zapytania ofertowego 

lub 

3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym. 



3 

5. Termin i forma składania ofert 

Termin składania ofert upływa w dniu 
dzień miesiąc rok 

4 maj 2018 

 

Ofertę należy złożyć w: Ośrodek Kultury w Niemodlinie 

ul. M. Reja 1, 49-100 Niemodlin 

tel./fax: 774606096 

Adres e-mail na który należy przesłać oferty w wyznaczonym 

terminie: 

pulsniem@o2.pl 

 

Akceptowalne formy 

składania ofert: 

Oferty mogą zostać przesłane listem poleconym, pocztą 

kurierską, drogą elektroniczną. Dowodem przekazania oferty 

będzie np. pokwitowanie odbioru oferty na poczcie/list 

przewozowy od kuriera/wydruk e-maila. Niedopuszczalne jest 

składanie ofert cząstkowych. 

 

6. Termin realizacji zadania 

Termin realizacji zadania do 2 miesięcy od daty podpisania umowy. 

 

7. Dodatkowe informacje 

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

2. Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji 

Publicznej Ośrodka Kultury w Niemodlinie pod adresem www.bip.okniemodlin.org w ciągu 

10 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert. 

3. Zamawiający może zakończyć postępowanie bez wyboru żadnej z ofert. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania w sprawie wyboru 

wykonawcy zadania bez wyboru żadnej oferty oraz zastrzega sobie prawo do zmian w trakcie 

ogłoszenia zapytania, co będzie skutkować przedłużeniem terminu składania ofert. 

 

8. Załączniki 

-Załącznik nr 1 – Koncepcja SSP dla budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie 

-Załącznik nr 2 – Przedmiar dla prac wyposażenia SSP budynku Ośrodka Kultury w 

Niemodlinie 

 

Dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie 

Katarzyna Paszula 


