
Chobienia, dnia 06.05 2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na przeprowadzenie okresowej kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronnej
w budynku Przedszkola Gminnego w Chobieni na 2019rok

zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2018r., poz.1986 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się

I. Zamawiający:

Gmina Rudna, Pl.Zwyciestwa 15

NIP 6922257466

59-305 Rudna

ODBIERAJĄCY

Przedszkole Gminne w Chobieni, ul.Nadrzeczna 11A

59-305 Rudna

tel. 76 8449836, fax 76 8449836

mil: sekretariat@przedszkole-chobienia.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:

      1.Przedmiotem Zamówienia jet wykonanie badania instalacji elektrycznej i 
porunochronnej w zakresie stanu sprawnosci połączeń, osprzętu zabezpieczeń i 
środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodow oraz uziemień, instalacji
i aparatow zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt.2 ustawy Prawo  Budowlane, tj. 5 letniego 
przegladu instalacji elektrycznej w Przedszkolu Gminnym w Chobieni.

Dane techniczne: Budynek wybudowany w 2014r o powierzchni 912 m²,

ilość punktow pomiarowych 109,

obwody 1- fazowe 40,

obwody 3-fazowe 3, 

uziemienia-6

2. W zakres kontroli wchodzi:

a) ogledziny instalacji elektrycznej, urzadzeń elektrycznych oraz osprzetu 
narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie 



czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz budynku 
oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku: sprawdzenie 
instalacji elektrycznej w zakresieprawidłowości połaczeń, izolacji i ułożenia 
przewodów, sprawdzenie instalacji elektrycznych w zakresie stanu 
prawidłowosci osprzętu, zabezpieczeń i srodkow ochrony od porażeń, 
sprawdzenie kompletnosci tablic i oznaczeń.

b) ogledziny instalacji odgromowej: sprawdzenie instalacji odgromowej w 
zakresie stanu prawidlowości połaczeń, mocowania i ułożenia przewodów.

c) pięcioletnie pomiary elektryczne w zakresie:

     • pomiary skutecznosci ochrony przeciw porażeniowej

     • pomiary rezystacji izolacji obwodow 1- fazowych

     • pomiary rezystacji izolacji obwodow  III-fazowych

     • pomiary wyłaczników różnicowoprądowych

     • pomiary rezystencji uzienienia ( instalacja odgromowa)

3. Sporządzanie protokołu z dokonanych czynności pomiaru  (w zakresie 
zgodnym z art. 62 ystawy Prawo Budowlane.)Zamówienie należy wykonać 
zgodnie  przepisami prawa obowiazujacymi na dzień wykonania przeglądów, 
w szczególnosci z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane(tj. Dz. U. z
2018 r. poz. 1202, 1276,1496,1669,2245, z 2019r, poz.51), oraz  innych  i 
norm majacych zastosowanie w niniejszym przedmiocie zaowienia.

4. Protokół przegladu instalacji elektrycznej powinien zawierać :

- datę wykonania przegladu, nr protokołu

- oznaczenie obiekty objetego przegladem (adres)

- dane techniczne urzadzeń użytych do ogledzin i dokonania pomiarow wrza z 

   informacją w zakresie spełnienia przez nie wymaganych przepisow prawa i  

    norm. 

- tabelaryczne zestawienie pomiarow z podziałem na poszczegolne  

   pomieszczenia( zestawienie punktow pomiarowych), wraz z informacją z 

   oględzin instalacji elektrycznej w pomieszczeniu.

- wynik pomiarów dla poszczególnych punktów( pozytywny /negatywny)

- tabelaryczne zestawienie pomiarow rezystacji izolacji w obwodach wraz z 



  wynikiem( pozytywny/negatywny) .  

-tabelaryczne zestawienie pomiarow wyłaczników różnicowoprądowych  wraz 
z wynikiem (pozytywny/negatywny)

 - wykaz usterek i nieprawidłowosci- określenie zaleceń pokontrolnych

 - informacja o dopuszczeniu bądz braku dopuszczenia instalacji do dalszej     
ekspoatacji

 - wskazanie nieprzekraczalnej daty wykonania kolejnego pomiaru.

5. Wykonawca powinien dokonać przegladu prz użyciu  urządzeń 
odpowiadających wymaganiom przepisow prawa i norm. Wykonawca w 
protokole winien określić rodzaj mierników wraz z informacją w zakresie 
spełnienia przez wskazane urządzenia odpowiednich norm i przepisów.

III. Termin realizacji zamówienia:

 od 03.06.2019 do 14,06.2019r.

IV. Warunki realizacji

1. Do niniejszego zapytania ofertowego mogą przystąpić jedynie Wykonawcy 
posiadajacy kwalifikacje wymagane przy wykonaniu dozoru nad eksploatacją 
urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych. Wykonawcy zobowiazani są 
dołaczyć do oferty następujace dokumenty:

a0 wymagane kwalifikacje potwierdzajace możliwość realizacj usługi wynikajace
z art. 62 ust.5 ustawy Prawo Budowlane- należy dołączyć do oferty scan 
posidanych uprawnień.

2.. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który zaoferuje najniższą
cenę a jego oferta nie będzie podlegała  odrzuceniu.

3. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z 
realizacją przedmiotu zamówienia.

4. Rozliczenie transakcji nastąpi przelewem na konto podane na rachunku w ciągu 14
dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

5. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w 
przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez
Zamawiającego.



6. Przedszkole Gminne w Chobieni zaznacza, iż Wykonawca może ulec zmianie w 
przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym zapytaniu.

V. Forma składania ofert

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania 
ofertowego .”Formularz ofertowy-”

VI. Miejsce składania ofert

1. Ofertę należy dostarczyć do Przedszkola Gminnego w Chobieni e-mail na adres: 
sekretariat@przedszkole-chobienia.pl. osobiście lub pocztą na adres: Przedszkole 
Gminne w Chobieni ul. Nadrzeczna 11A 59-305 Rudna  z dopiskiem „ Zapytanie 
ofertowe na przeprowadzenie okresowej kontroli instalacji elektrycznej i 
piorunochronnej w budynku Przedszkola Gminnego w Chobieni na 2019rok

do  25.05.2019r

2. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi do 27.05.2019r.

3. Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie www. przedszkole-
chobienia.pl, wybrany oferent zostanie poinformowany telefonicznie.

4. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na wykonanie przedmiotu 
zamówienia.

VII. Kryteria wyboru oferty

Kryterium oceny ofert: 100% cena brutto.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty

W ofercie należy podać cenę oraz wartość, zgodnie z podanymi jednostkami miary.

Oferta musi zawierać nazwę, numer NIP, Regon, oraz dane kontaktowe (adres, 
telefon, e-mail) Oferenta.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Wanda Izak tel.76 8449836 mail 
sekretariat@ przedszkole-chobienia.pl

   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 

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


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

mgr Agnieszka Cidyło

                                                        



Załącznik nr 1 do zapytania  ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

na przeprowadzenie okresowej kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynku
Przedszkola Gminnego w Chobieni na 2019rok

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Rudna ul. Pl. Zwycięstwa15, 59-305 Rudna

Przedszkole Gminne w Chobieni ul. Nadrzeczna 11A

59-305 Rudna

NIP 692-22-57-466 Regon 390647588

OFERENT:

Nazwa i adres Oferenta…………….……………………...........................................
……………………………………………….…………..................................................

adres....................................……………………………..…………………..............

NIP………………………………….. Regon..............................................................

tel./fax …………………………..……… e-mail. .………..……………………………..

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cena netto:……………………………………………………………

słownie netto………………………………………………………………………………..

cena  brutto:…………………………………………………………

słownie brutto……………………………………………………………………………..

podatek VAT…………………………………………………………

1. Oświadczamy, że zawarte w ofercie ceny zawierają wszystkie koszty zwiazane z wykonywaniem 
zamówienia, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego i są cenami ostatecznymi.

2. Ośwuiadczamy, że zapoznalismy się z trescią zapytania,i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, uzyskaliśmy 
konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty.

3. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia niezbedne do wykonywania prac lub czynnosci określonych zw 
zapytaniu

4. Oświadczamy, że posiadamy niezbędna wiedzę i doswiadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny a 
także pracowników zdolnych do wykonywania zamówienia.

5. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej Ofercie są kompletne, 
prawdziwe i dokładne w kadym  szczegole.

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

Miejsce i data                                                                                Podpis i pieczęć Oferenta


