
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 19/MDK/2020 

z dnia 23.11.2020 r. 

dla zamówienia publicznego o wartości netto do 30 000,00 euro 

 

 

 

Zamawiający: Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/1,                          

tel. 91 321 5949 , e- mail: gosp3@mdk.swinoujscie.pl, www.mdk.swinoujście. pl 

  

      Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:                                               

„Okresowy przegląd gaśnic oraz hydrantów będących na wyposażeniu Miejskiego Domu 

Kultury w Świnoujściu”, w zakresie: 

1. Przegląd i legalizacja gaśnic, 

2. Roczny przegląd hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, 

3. Aktualizacje instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.  

  

        I. Zakres wykonywanych czynności w ramach usługi okresowego (rocznego) przeglądu             

      i  konserwacji hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych: 

 

1. Sprawdzenie stanu technicznego i funkcjonowania poszczególnych elementów hydrantu 

(szafy hydrantowej, zaworu hydrantowego, zwijadła, łącznika, węża hydrantowego, 

prądownicy), 

2.  Sprawdzenie stanu przewodów rurowych zasilających w wodę, 

3.  Dokonanie pomiaru wydajności poboru wody i ciśnienia za pomocą zestawu 

pomiarowego HYDRA-32 lub innego urządzenia o tych samych parametrach                             

z dokładnością 0,5% zakresu pomiarowego, 

4. Opróżnienie węża hydrantowego z wody za pomocą sprężarki powietrza i jego osuszenie 

za pomocą wentylatora, 

5. Pozostawienie hydrantu wewnętrznego w stanie gotowym do natychmiastowego użycia, 

6. Oznakowanie hydrantu po przeglądzie. Sprawdzony hydrant oznaczony jest etykietą               

z napisem „SPRAWDZONY” wraz z datą przeglądu, datą następnego przeglądu oraz 

imienną pieczątką konserwatora. Jeżeli konieczne są poważniejsze naprawy, hydrant 

powinien być oznakowany „USZKODZONY” i kompetentna osoba powinna 

powiadomić o tym użytkownika/właściciela. 

 

II. Przegląd techniczny i legalizacja gaśnic: 

Po przeglądzie i legalizacji gaśnice zostaną oznakowane. Sprawdzona gaśnica oznaczona 

zostanie etykietą z napisem „SPRAWDZONA” wraz z datą przeglądu, datą następnego 

przeglądu oraz imienną pieczątką konserwatora. 
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III. Okresowy (roczny) przegląd gaśnic i hydrantów zostanie przeprowadzony w miejscu 

ich usytuowania, tj.: 

1. Miejski Dom Kultury przy ul. Wojska Polskiego 1/1: 

a) gaśnica proszkowa ABC 6 kg – 17 sztuk, 

b) gaśnica BC proszkowa 6 kg – 1 sztuka, 

c) okresowe roczne badanie  hydrantu wewnętrznego – 3 sztuki. 

 

2. Sala widowiskowo sportowa przy ul. Matejki 11: 

a) gaśnica proszkowa ABC 6 kg – 7 sztuk, 

b) okresowe roczne badanie  hydrantu wewnętrznego – 5 sztuk.  

 

3. Filia MDK Nr 2 ul. Sosnowa 18 (Warszów): 

a) gaśnica proszkowa ABC 6 kg - 5 sztuk,  

b) okresowe roczne badanie  hydrantu wewnętrznego – 1 sztuka. 

 

4. Filia MDK Nr 1 ul. Zalewowa 40 (Przytór): 

 a) gaśnica proszkowa ABC 6 kg – 5 sztuk, 

      b) okresowe roczne badanie  hydrantu wewnętrznego – 1 sztuka (roczny). 

           

5. Filia MDK Nr 3 ul. 1- go Maja 40 (Karsibór): 

a) gaśnica proszkowa ABC 6  kg – 8 sztuk, 

b) okresowe roczne badanie  hydrantu wewnętrznego – 3 sztuki. 

 

 6. Muszla Koncertowa przy Promenadzie: 

a)  gaśnica proszkowa ABC 6 kg – 2 sztuki 

 

7. Amfiteatr ul. Chopina 30: 

a)  gaśnica proszkowa ABC 6 kg – 9 sztuk, 

b)  okresowe roczne badanie  hydrantu wewnętrznego – 2 sztuki, 

c)  okresowe roczne badanie  hydrantu zewnętrznego – 2 sztuki. 

Przegląd gaśnic, hydrantów zakończy się wydaniem protokołów. Protokoły z wykonanych 

przeglądów będą podstawą do wypłaty wynagrodzenia. 

 

IV. Aktualizacje instrukcji bezpieczeństwa pożarowego  

a) Amfiteatr ul. Chopina 30 -1 sztuka,                                                                    

b) Filia MDK nr.2, ul. Sosnowa 18 (Warszów) -1 sztuka, 

c) Filia MDK nr.1, ul. Zalewowa 40 ( Przytór)  -1 sztuka, 



d) Miejski Dom Kultury , ul. Wojska Polskiego 1/1 -1 sztuka, 

e) Sala widowiskowo- sportowa, ul. Matejki 11 - 1 sztuka, 

f) Filia MDK nr.3, ul. 1-go Maja 40 (Karsibór) -1 sztuka, 

g) Muszla Koncertowa przy promenadzie -1 sztuka. 

 

V. Termin realizacji zamówienia: 

1. Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego do 31 maja 2020r. 

2. Okresowy roczny przegląd i legalizacja gaśnic do dnia 30 marca 2020r. 

3. Okresowy roczny przegląd hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych do dnia 30 marca 2020r. 

 

VI. Sposób przygotowania oferty: 

Należy podać cenę brutto, uwzględniając wszystkie koszty , w tym koszty dojazdu. Cena podana 

przez wykonawcę jest cena ostateczną i nie  ulega zmianie . Ofertę należy  złożyć na  formularzu 

ofertowym stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

 

VII. Kryteria wyboru ofert:  najniższa cena   

                                       

VIII. Warunki płatności: przelew na podstawie faktury VAT po wykonaniu przedmiotu 

zamówienia – 14 dni od daty przedłożenia faktury.                                                                        

 

IX. Miejsce i termin składania ofert: 

Ofertę należy złożyć do dnia 07.12.2020 r. do godziny 12:00  w Miejskim Domu Kultury przy 

ul. W. Polskiego 1/1, przesłać faksem 91 321 59 49 lub pocztą e-mail: gosp3@mdk.swinoujscie.pl  

 

X. Osoba  upoważniona do udzielania informacji: Tomasz Małachowski, tel: 91 327 87 64,   

w dni robocze od 7:30 do 15:30 

 

         

        Zatwierdzam  
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                                       Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 19/MDK/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     OFERTA   

 

            Miejski Dom Kultury 

        ul. Wojska Polskiego 1/1 

        72-600 Świnoujście 

 

                                       Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 19/MDK/2020 

Nazwa Wykonawcy …………………………………………           

Data.......................................………………………….……. 

Adres …………………………….……………..…………… 

NIP ……………………………..…………………………… 

REGON …………………………………………………….. 

Nr rachunku bankowego …………………………………… 

 

1. Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe  nr 19/MDK/2020 z dnia 23.11.2020r. 

dotyczące „Okresowy przegląd  gaśnic oraz hydrantów będących na wyposażeniu MDK”,składam 

jednostkową ofertę cenową na:  

a) legalizacja 1 szt. gaśnicy proszkowej ABC 6kg: 

cena netto...............zł  

podatek VAT.....% 

cena brutto.............zł 

b) legalizacja 1 szt. gaśnicy proszkowej BC 6kg: 

cena netto...............zł  

podatek VAT.....% 



cena brutto.............zł 

c) roczny okresowy przegląd 1 szt. hydrantu wewnętrznego:  

cena netto...............zł  

podatek VAT.....% 

cena brutto.............zł 

d) roczny okresowy  przegląd 1 szt. hydrantu zewnętrznego:  

cena netto...............zł  

podatek VAT.....% 

cena brutto.............zł 

e) Aktualizacje instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 

cena netto...............zł  

podatek VAT.....% 

cena brutto.............zł 

 

 

 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń 

3. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.  

 

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej ………………………………………………………  

 


