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ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

 

Burmistrz Prószkowa ogłasza zapytanie ofertowe na „Realizację zabezpieczeń 

przeciwpożarowych całego budynku Świetlicy Wiejskiej RUMCAJS w Przysieczy”. 

 

1. Zamawiający   

Gmina Prószków 

ul. Opolska 17 

46-060 Prószków 

NIP: 9910284648 

 

2. Przedmiot zamówienia 

 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest Realizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych całego 

budynku Świetlicy Wiejskiej RUMCAJS w Przysieczy. Postępowanie o udzielenie 

zamówienia prowadzone  na  podstawie  art.  4  pkt  8  ustawy  z dnia  29  stycznia  2004  r.  

Prawo  zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 1843). 

 

 

2.2. Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:  

1) Wykonawca w ramach niniejszej umowy obowiązany jest do zapewnienia pełnej 

zgodności wykonanych prac z Postanowieniem Opolskiego Komendanta 

Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, znak: WZ.5595.108.2019 z 30 

grudnia 2019 r. – załącznik do zapytania ofertowego nr 1; 

2) Wykonawca w ramach niniejszej umowy obowiązany jest do zapewnienia pełnej 

zgodności wykonanych prac z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ w zakresie innego 

spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, warunków 

technicznych i ewakuacji – załącznik do zapytania ofertowego nr 2; 

3) Wykonawca w ramach niniejszej umowy obowiązany jest do zapewnienia wykonania 

przez Gminę Prószków Decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej 

w Opolu, znak: MZ.5580.94.7.2018 z 28 czerwca 2019 r., zmienionej decyzją 

MZ.5580.94.8.2018 z 9 września 2019 r. – z uwzględnieniem następstw prawnych 

wywołanych ww. Postanowieniem OKWPSP – załączniki do zapytania ofertowego nr 

3 i 4; 



4) W przypadku ewentualnych uwag, błędów wskazanych przez organ dokonujący 

kontroli spełnienia obowiązków narzuconych ww. decyzjami, postanowieniem oraz 

zapisami ekspertyzy, Wykonawca uwzględni uwagi oraz usunie wady i błędy 

zrealizowanego zabezpieczenia na własny koszt, tj. w ramach wynagrodzenia o 

którym mowa w § 4 ust. 1, w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

5) Wykonawca w ramach niniejszej umowy wykona wszelkie prace wymagane do 

spełnienia obowiązków spoczywających na Gminie Prószków w związku z decyzjami, 

ekspertyzą i postanowieniem wymienionymi w ust. 2, 3, 4 niniejszego paragrafu. 

 

2.3. Niewyłączny wykaz niezbędnych urządzeń i prac wchodzących w zakres 

zamówienia: 

1) Centrala systemu sygnalizacji pożarowej; 

2) Awaryjne źródło zasilania (np. akumulatory); 

3) Sygnalizatory; 

4) Czujniki; 

5) Ręczne ostrzegacze pożarowe; 

6) Gaśnice; 

7) Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne; 

8) Znaki ewakuacyjne i ppoż; 

9) Detektor gazu; 

10) Dialer; 

11) Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego; 

12) Zaprojektowanie systemu ppoż, z uzgodnieniem przez rzeczoznawcę ppoż. 

13) Montaż, instalacja, kable, dojazd, itp. 

 

Powyższe urządzenia i prace stanowią wykaz niewyłączny. Wykonawca określi 

dokładną liczbę i rodzaj urządzeń wymaganych do odpowiedniego zabezpieczenia całego 

budynku zgodnie z obowiązującym prawem oraz wydanymi decyzjami 

i postanowieniem na podstawie załączonej ekspertyzy. 

Zamawiający oświadcza, że nie jest konieczne zapewnienie trudnozapalności kotar 

wymienionych w decyzji. Zamawiający definitywnie rezygnuje z tego wyposażenia 

Świetlicy wiejskiej. 

Nadto Zamawiający informuje, że wykonana została instalacja klimatyzacji w budynku 

Świetlicy wiejskiej, w związku z czym definitywnie zrezygnowano z wykorzystywania 

kominków i pełnią wyłącznie funkcję dekoracyjną. 

3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:  

- do kompletnego zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Świetlicy wiejskiej 

RUMCAJS w Przysieczy, zgodnie z obowiązkami Gminy Prószków nałożonymi przez 

załączone decyzje, postanowienie, treść ekspertyzy. Zabezpieczone zostaną wszystkie 

pomieszczenia budynku, które tego wymagają, w tym strych. 

 

 



 

4. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki: 

• posiadają wszystkie niezbędne uprawnienia do wykonywania określonych zapytaniu 

ofertowym prac; 

• posiadają autoryzację producenta urządzeń p.poż, które przewidują do zamontowania 

w związku z realizacją zabezpieczeń w budynku Świetlicy wiejskiej RUMCAJS 

w Przysieczy – do ich instalacji, programowania i konserwacji; 

• posiadają niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie 

do wykonania przedmiotu umowy;  

• dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie 

zamówienia; 

Zamawiający uzna warunki za spełnione jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o ich 

spełnianiu. 

 

5. Termin realizacji zamówienia  

 

Całość przedmiotu zamówienia, tj. kompletne zabezpieczenie budynku należy wykonać 

do 31 lipca 2020 r. 

 

6. Kryterium oceny ofert  

 

1) Kryterium oceny ofert – cena 100%. Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa 

cena brutto za wykonanie zamówienia.  

2) W przypadku wpływu ofert o takiej samej najniższej cenie brutto, Zamawiający 

wezwie Wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia ofert 

dodatkowych w zakresie dotyczącym ceny, która nie może być wyższa od pierwotnie 

zaoferowanej ceny. 

3) W przypadku wpływu ofert dodatkowych o takiej samej najniższej cenie brutto, 

Zamawiający wezwie Wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie do 

złożenia kolejnych ofert dodatkowych w zakresie dotyczącym ceny, która nie może 

być wyższa od ceny pierwszej oferty dodatkowej. 

4) W przypadku wpływu kolejnych ofert dodatkowych o takiej samej najniższej cenie 

brutto, Zamawiający unieważni zapytanie ofertowe. 

 

7. Inne istotne warunki zamówienia  

 

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapytania ofertowego bez 

wyboru którejkolwiek z ofert, zgodnie z art. 703§1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2019 poz. 1145, ze zm.). 

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zapytania ofertowego, 

zgodnie z art. 701§3 Kodeksu cywilnego. 



• Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej swojej 

firmy i przedstawić przed podpisaniem umowy polisę wraz z dowodem opłacenia 

składki. 

 

8. Sposób przygotowania oferty: 

 

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku. Oferta winna być podpisana przez osobę 

upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą 

na kopercie należy umieścić napis „Realizację zabezpieczeń przeciwpożarowych całego 

budynku Świetlicy Wiejskiej RUMCAJS w Przysieczy – OFERTA”. 

 

9. Termin złożenia oferty. 

9.1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

gospodarka@proszkow.pl, faksem na nr 77 40 13 711, poczty, kuriera lub też dostarczona 

osobiście na adres: Urząd Miejski w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, 

(sekretariat) do dnia 22 maja 2020 r. do godz. 13.00. O zachowaniu terminu decyduje data 

i godzina wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Prószkowie. 

9.2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

9.3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

9.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

 

W załączeniu klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych), w związku z pozyskiwaniem danych osobowych w celu przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

BURMISTRZ 

/-/ 

Krzysztof Cebula 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

- Formularz ofertowy 

- Klauzula informacyjna RODO 


