
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 23/MDK/2020 

z dnia 30.12.2020 r. 

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

 

 

 I. 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: 

     

      1. Wykonanie okresowego rocznego przeglądu oświetlania dróg ewakuacyjnych w obiektach 

MDK: 

 a) Budynek MDK przy ul. Wojska Polskiego 1/1 – II piętro i III piętro – 22 punkty  

       ( do końca marca 2021) 

 b) Sala widowiskowo sportowa przy ul. Matejki 11 – 40 punktów 

 c) Filia nr 1 w Przytorze przy ulicy Zalewowej 40 – 30 punktów  

 d) Filia nr 2 na Warszowie przy ulicy Sosnowej 18 – 83 punkty  

 e) Filia nr 3 w Karsiborzu przy ulicy 1-go Maja 40 – 26 punktów  

 f)  Amfiteatr przy ulicy Chopina – 46 punktów  

 g) Zaplecze socjalne w Amfiteatrze – 13 punktów  

  

      2. wykonanie okresowego rocznego przeglądu klapy dymowej w Amfiteatrze przy                 

ul. Chopina 30   – 1 system oddymiania. 

  

      3. Wykonanie okresowego rocznego przeglądu głównego wyłącznika prądu w obiektach 

MDK: 

      a) Budynek MDK przy ul. Wojska Polskiego 1/1 – 1sztuka 

      b) Sala widowiskowo – sportowa przy ul. Matejki 11- przy wejściu głównym, z tyłu                       

s. widowiskowej przy schodach do garderoby – 2 sztuki 

      c) Filia nr 1 w Przytorze przy ul. Zalewowej 40 – 1 sztuka 

      d) Filia nr 2 na Warszowie przy ul. Sosnowej 18 - 3 sztuki 

      e) Filia nr 3 w Karsiborzu przy ul. 1-go Maja 40 – 1 sztuka 

      f) Amfiteatr przy ulicy Chopina – na zewnątrz oraz wewnątrz  - 2  sztuki 

 

 4. Wykonanie okresowego rocznego pomiaru rezystancji izolacji kabli i przewodów NN 

       a) Filia nr 3 w Karsiborzu przy ul. 1-go Maja 40 – 31 obwodów 

       b) Amfiteatr  przy ul. Chopina  – 112 obwodów 

       c) Filia nr 2 na Warszowie przy ulicy Sosnowej 18  – 42 obwody 

       d) Filia nr 1 w Przytorze przy ul. Zalewowej 40 – 42 obwody 

 e) Muszla Koncertowa przy promenadzie  -   37 obwodów 

       5. wykonanie okresowego rocznego pomiaru rezystancji wciągarek łańcuchowych  

       a) Amfiteatr  ul. Chopina  – 4 wciągarki z napędem elektrycznym 

       

      II. Inne ustalenia: 
1. Przegląd oświetlenia dróg ewakuacyjnych, głównego wyłącznika prądu, klapy dymowej, 

rezystancji izolacji kabli i przewodów oraz rezystancji wciągarek łańcuchowych zakończy się   

protokołem który będzie zawierał min.: 

- rozmiar zużycia lub uszkodzenia konkretnych elementów oświetlenia 

- zakres robót remontowych oraz pilność ich wykonania, 

- data następnego badania  

2. Wykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia SEP E i D) potwierdzone 

świadectwem  lub/ i uprawnieniami wydanymi przez odpowiednie  komisje kwalifikacyjne. 

3. Wykonawca musi wykonać przeglądy zgodnie z podanymi terminami.  
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III. Warunki płatności: 

 1. Zapłata, w formie polecenia przelewu, za wykonanie usługi nastąpi na postawie prawidłowo 

sporządzonej faktury VAT w terminie do 21 dni od daty przedstawienia faktury VAT na numer 

rachunku bankowego Wykonawcy wskazany w treści faktury. 

         2. Podstawę wystawienia faktury VAT stanowi przyjęty przez Zamawiającego protokół  

wykonanych  przeglądów. 

  3. Zaleca się wystawienie odrębnej faktury  za przeprowadzony przegląd w poszczególnym 

budynku. 

4. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego. 

IV. Sposób przygotowania oferty: 

Należy podać cenę brutto za całościowe wykonanie usługi, 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. 

 

V. Termin realizacji zamówienia: marzec 2021, jednakże nie później niż do 25 marca 

 

VI. Kryteria wyboru ofert:  najniższa cena 

VII. Miejsce i termin składania ofert: 

Ofertę należy złożyć do dnia 15.01.2021r. 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  

VIII. 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  

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTY  

do Zapytania ofertowego nr 23/MDK/202..  

z dnia 30.12.2020 r.  

na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30000 euro netto  

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

Miejski Dom Kultury, ul. Wojska Polskiego 1/1, 72-600 Świnoujście, NIP: 855-14-92-634,  

Tryb postępowania: Rozeznanie cenowe. 

Nazwa i adres Wykonawcy 

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

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

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

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe  oferuję całościowe  wykonanie przedmiotu zamówienia za:  

 

    cenę  netto .......................... zł; 

    podatek VAT …% 

    cenę brutto ………………..zł 

 

1. Oświadczam że dysponuję odpowiednim potencjałem  i wiedzą techniczną oraz   odpowiednimi 

uprawnieniami ( uprawnienia SEP E i D)  umożliwiającymi wykonanie zamówienia.   

2. Przyjmuję warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym tj.: 14 dni licząc od dnia 

przekazania prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego. 

3. Zobowiązuję się wykonać zamówienie wraz z wydaniem stosownych protokołów zgodnie         

z terminami określonymi z zapytaniu ofertowym. 

4. Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszystkie informacje niezbędne do 

sporządzenia oferty. 

 

                             

                                                                                    

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

                                                                                         Podpis osoby uprawnionej 


