
                                                                                                              

                                                                                             Chobienia 06 05.2019r.

                                                    ZAPYTANIE O CENĘ

    NA USŁUGĘ PRZEPROWADZENIA OKRESOWEJ ROCZNEJ KONTROLI I OCENY  

                             STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU 

                                     PRZEDSZKOLA W   CHOBIENI

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro, zgodnie art. 
4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zamówień publicznych( Dz. U. z 
2018r., poz. 1986 ze zm.)

                                    Ustawy nie stosuje się.

I.       NABYWCA

        Gmina Rudna

        ul.Pl. Zwycięstwa 15

       59-305 Rudna

        NIP 692-22-57-466 Regon 390647558

         ZAMAWIAJĄCY

        Przedszkole Gminne w Chobienia

        Chobienia ul, Nadrzeczna 11A

         59-305 Rudna

        tel 76 844 98 36 fax 76 844 98 36

      II. Przedmiot ogłoszenia.

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia przeglądu budynku oraz obiektu 
małej architektury w Przedszkolu Gminnym w Chobieni przy ul. Nadrzecznej 11A zgodnie
z wymogami określonymi w art.62 ust. 1 pkt 1a polegająca na sprawdzeniu stanu 
technicznego elementów budynku narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i 
niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu.

      a) budynek przedszkola wybudowany w 2014 roku w technologi murowanej



         - dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej pokryty dachówką ceramiczną. 

         - wysokość budynku 7,63 m

         - powierzchnia całkowita budynku 912,12m²

         - kubatura   3450 m²

      b) obiekt małej architektury – Plac zabaw nr 1 i nr 2  przy Przedszkolu Gminnym w 
Chobieni oddany do użytku w 2014 roku. Znajduje się na wydzielonym, bezpiecznym 
terenie  ogrodzonym. Nawierzchnia placu zabaw jest trawiasta. W wyposażenie placu 
zabaw wchodzą urządzenia wykonane przez producenta

2. Wykonanie w/w prac Oferent potwierdzi przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji w
postaci protokółów kontroli rocznej w wersji papierowej z fotografiami oraz dokonaniem 
wpisów o dokonanej kontroli w księdze budowlanej.

3. Wykonawca w ramach zadania wykona wszelkie inne opracowania oraz uzgodnienia nie
wykazane w ogłoszeniu, niezbędne do realizacji zadania i zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

4. Przegląd nie obejmuje kontroli instalacji gazowych, elektrycznych, przewodów 
kominowych.

5. Cena określona w formularzu ofertowym  ogłoszenia o zamówieniu powinna zawierać 
wszystkie koszty związane z realizacją usługi.

6. Rozliczenie usługi nastąpi przelewem na konto podane na fakturze w ciągu 14 dni od 
dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

7. Zamawiający może zamknąć ogłoszenie o zamówieniu bez wybrania żadnej oferty, bez 
podania przyczyny.

III. TERMIN REALIZACJI

 Usługa zostanie wykonana do 30 czerwca 2019r

IV. KRYTERIUM  OCENY

      Cena brutto za wszystkie czynności.

 

V. FORMA SKŁADANIA OFERT

     Oferty należy składać na formularzu ofertowym załącznik nr 1 do ogłoszenia o 
zamówieniu

      wraz z kserokopiami dokumentacji uprawniającej Oferenta do przeprowadzania 
kontroli.



VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT

    Oferty należy przesłać do Przedszkola Gminnego w Chobieni:

1. - mailem na adres sekretariat@przedszkole-chobienia.pl

2. -dostarczyć osobiście do Przedszkola Gminnego w Chobieni w Chobieni ul. 
Nadrzeczna 11A 59-305 Rudna do 23.05 2019r  do godziny 13:00. z dopiskiem 
„ Kontrola roczna budynku”.

3. Wybór oferty nastąpi 24.05 2019 roku do godziny 14:00 w Przedszkolu 
Gminnym w Chobieni.

4. Informacja o wyborze oferty ogłoszenia o zamówieniu zostanie zamieszczona na 
stronie www.przedszkole- chobienia pl.

5. O wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany Oferent zostanie poinformowany 
telefonicznie, z wybranym Oferentem zostanie podpisana umowa.

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż administratorem  Pani/ Pana danych jest 
Przedszkole Gminne w Chobieni. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych 
możliwy jest pod adresem e-mail: iod      o@nsi.net.pl      . Celem zbierania danych jest przyjęcie 
Państwa oferty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (
Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Przysługuje Pani/Panu prawo 
dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, a także prawo sprzeciwu oraz 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  Państwa dane nie będą poddawane profilowaniu, ani przekazywane do 
Państw trzecich. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przyjęcia Państwa 
oferty.

                                                        p.o.   Dyrektora Przedszkola Gminnego  w Chobieni

                                                                                     Agnieszka Cidyło

mailto:iodo@nsi.net.pl
mailto:iodo@nsi.net.pl


                                                                                                                   Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

                                                                                          

Formularz ofertowy ogłoszenia o zamówieniu

NA USŁUGĘ PRZEPROWADZENIA OKRESOWEJ ROCZNEJ KONTROLI I OCENY   

                             STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU I PACU ZABAW

Prawo Zamówień Publicznych wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro. Ustawy nie stosuje się

OFERENT:

Nazwa adres:

 ........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
....................................................................................................………………………….

…………………………………………………………………………………………………...

tel..........................................................................................................................……...

email.........................................................................................................................

NIP........................................................................REGON.......................................…

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Rudna, PL. Zwyciestwa 15 NIP 6922257466

Przedszkole Gminne w Chobieni, Chobienia ul. Nadrzeczna 11 59-305 Rudna,

WYKAZ USŁUGI:

lp. Wyszczególnienie Cena netto Podatek Vat Cena  brutto

1 Przedmiotem zamówienia jest
usługa przeprowadzenia okresowej

rocznej kontroli i oceny stanu
technicznego budynku i  2 placów
zabaw w Przedszkolu Gminnym w

Chobieni

Słownie złotych   ………………………………………………………………………

                                      ..........................................................................

                                             data, podpis i pieczątka Oferenta


