
 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Wolbromiu,  
ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom 

 

Zapytanie ofertowe nr  8/2021 

Prowadzone w trybie ROZEZNANIA RYNKU 

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku na bieżącą konserwację i nadzór eksploatacyjny nad 

pracą urządzeń wraz z wewnętrznymi instalacjami w budynku Centrum Wsparcia i Terapii Osób 

Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach w ramach projektów  

„Droga do samodzielności” nr  RPMP.09.01.02-12-0250/17 oraz „Otwarte drzwi” nr RPMP.09.02.01-

12-0377/17 współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego 2014-2020. 

 

I. Informacje ogólne: 

1. Zamówienie realizowane będzie zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Upublicznienie 

zapytania nastąpi poprzez jego umieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego. 

2. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”  

3. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. 

 

II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w 

Wolbromiu (PSONI Koło w Wolbromiu) 

ul. Skalska 22  

32-340 Wolbrom 

  

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest usługa  bieżącej konserwacji i nadzór eksploatacyjny nad pracą urządzeń 

wraz z wewnętrznymi instalacjami w budynku Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i 

Ich Rodzin w Kluczach „Droga do samodzielności” w ramach projektu nr:  nr  RPMP.09.01.02-12-

0250/17 oraz „Otwarte drzwi” nr  RPMP.09.02.01-12-0377/17 współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Zamówienie obejmuje systemy i 

instalacje podlegające nadzorowi i konserwacji : 

1. Kotłownia gazowa c.o. , c.w.g. i dla potrzeb podgrzewu central wentylacyjnych  
2. Systemy detekcji gazu 
3. Urządzenia ciśnieniowe podlegające Urzędowi Dozoru Technicznego 
4. Centrale i instalacje wentylacyjno – klimatyzacyjne 
5. System oddymiania obiektu 
6. System klimatyzacji pomieszczeń 
7. System sygnalizacji i bezpieczeństwa p.poż 



 

8. System oświetlenia awaryjnego 
9. Wewnętrzna instalacja gazowa wraz z odbiornikami gazu 
10. Wewnętrzna instalacja wodno – kanalizacyjna 
11. Wewnętrzna instalacja elektryczna 

 

Obejrzenie budynku jest możliwe wyłącznie po uprzednim kontakcie z Zamawiającym. 

IV. Zobowiązania Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się zapewnić na własny koszt: 

1. Dostęp do istniejących źródeł poboru siły, światła, wody, dokumentacji projektowej; 
2. Całodobowy dostęp do kluczy do wszystkich pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia 

i instalacje podlegające nadzorowi i konserwacji. 
 

V. Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wszystkie prace (przeglądy i zabiegi konserwacyjne, bieżące naprawy i remonty oraz 
oględziny) muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz instrukcjami 
fabrycznymi, serwisowymi producentów maszyn i urządzeń oraz instalacji w jakie 
wyposażony jest budynek CWiTONiIR. 

2. Wykonawca musi posiadać opłaconą polisę OC, której kopię przedłoży Zamawiającemu w 
dniu podpisania umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania protokołów z czynności wykonywanych w 
ramach świadczonej usługi i dostarczenia ich Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty 
wykonania usługi. 

4. Materiały i części zamienne niezbędne do prawidłowego działania instalacji elektrycznej, 
dostarcza Wykonawca. Za zakupione części i materiały Zamawiający zapłaci na podstawie 
odrębnego zlecenia lub faktury.     

5. W razie konieczności wymiany elementów lub wykonania usługi nie wymienionej w pkt. II, 
Wykonawca sporządzi protokół konieczności zawierający przyczynę uszkodzenia oraz 
proponowaną cenę usługi. Po wykonaniu naprawy zostanie sporządzony i podpisany przez 
obie strony protokół odbioru. 

6. Poza czynnościami konserwacyjnymi Wykonawca winien przestrzegać przepisów BHP oraz 
ppoż. 

7. Pracownicy Wykonawcy sprawujący konserwację i bezpośredni nadzór nad personelem 
wykonującym prace muszą posiadać aktualne uprawnienia wydane przez SEP w zakresie 
wymaganym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia  28 marca 2013 r. w sprawie        
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.). 
 
 

VI. Warunki udziału w postępowaniu 

 O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia łącznie warunki udziału w 

postępowaniu:  

1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, 
2. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązanie kapitałowe 

lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 
wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 



 

 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akacji; 
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
3. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

4. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym do wykonania zamówienia. 
5. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu Formularz oferty oraz Załączniki. 

 

 

VII. Sposób realizacji zamówienia i warunki płatności 

1. Zamówienie zrealizowane będzie bez wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego 

zgodnie z uzgodnionym harmonogramem i obowiązującymi przepisami od dnia 

podpisania umowy do 30 listopada 2022 roku 

2. Adres budynku CWiTONiIR – miejsca wykonania usługi: 32-310 Klucze, Osada 15 

3. Warunki płatności: do 21 dni od daty przedłożenia faktury za wykonanie usługi z 

przedmiotu zamówienia 

 

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty  
 
1. Oferent powinien dostarczyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.  
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na częściową realizację przedmiotu Zamówienia. 
3. W ofercie należy podać cenę netto oraz brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT).  
4. Oferta powinna zawierać aktualny odpis  z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed terminem składanie ofert. 

5. Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.  

 

IX. Kryterium i sposób oceny ofert 

 

1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował kryterium najniższej 

ceny brutto.  

2. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

 

VI. Termin złożenia ofert  

1. Ofertę należy złożyć: osobiście w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu, ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom, (pok. 

56, I piętro),  listem poleconym lub mailowy na adres: a.pajor@psoni-wolbrom.pl 

2. Termin składania ofert upływa dnia 02.09.2021r. o godz. 10.00. Decyduje data wpływu oferty 

do PSONI Koło w Wolbromiu. 

 

VII. Informacje końcowe  

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

2. Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu 

art. 66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29.1.2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).  

3. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Marta Piwowar, tel. 503 509 584 

4. Prawo wyboru oferenta przysługuje Zamawiającemu. O wyniku rozeznania zostanie 

poinformowany wybrany podmiot do dnia 10.06.2020r. 



 

5. Zadanie należy realizować zgodnie z zasadą równych szans i płci oraz nie dyskryminacji 

osób z niepełnosprawnościami. 

6. Zamawiający odrzuci ofertę jeśli jej treść nie spełni wymagań zawartych w niniejszym 

zapytaniu lub cena oferty będzie przekraczała kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć 

na realizację zamówienia. 

Załączniki: 

1. Formularz oferty 

2. Wykaz osób, które będą wykonywały przedmiot zamówienia 

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 
5. Klauzula informacyjna zgodna z RODO  


