
                                                                    Świnoujście, dnia 14.02.2022 r. 
 

 

……………….…….……………. 
                 pieczątka Zamawiającego 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MDK/2022 

 

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

2. Dane do kontaktu: Tomasz Małachowski, tel. 91 327 87 63 

3. Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia: „Okresowy przegląd  gaśnic  oraz  hydrantów 

będących na wyposażeniu Miejskiego Domu Kultury w Swinoujściu”, w zakresie:                  

1) Przegląd i legalizacja gaśnic.                                                                                                  

2) Roczny przegląd hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych.                                                  

3) Badanie węży hydrantowych – przegląd 5- letni.                                                                        

4) Aktualizacja i stworzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. 

4. Zakres  wykonywanych  czynności  w  ramach   usługi  okresowego  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  użytku. 

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

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

                   oraz    imienną  pieczątką   wykonawcy.   Jeżeli   konieczne   są    poważniejsze   naprawy,    

                   hydrant   powinien   być  oznakowany   jako  „  USZKODZONY ” i  kompetentna   osoba 

                   powinna    powiadomić o tym użytkownika/właściciela. 

              7)  Wykonawca po oznakowaniu hydrantu jako „ USZKODZONY ”  ma   obowiązek  opisać 

                    szczegółowo przyczynę usterki oraz jakie należy wykonać prace  naprawcze  aby  hydrant   

                    był  sprawny i gotowy do natychmiastowego użycia .   

5.   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. 

 

 



6.   Okresowy 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 proszkowa BC 6kg – 1 sztuka.  

           c)  Okresowe roczne badanie hydrantu wewnętrznego – 3 sztuki. 

           d)  Badanie węża hydrantowego – 3 sztuki. 

      2) Sala widowiskowo – sportowa przy ul. Matejki 11: 

            a)  Gaśnica proszkowa ABC 6kg – 7 sztuk.  

            b)  Okresowe roczne badanie hydrantu wewnętrznego – 5 sztuk. 

            c)  Badanie węża hydrantowego – 5 sztuk.  

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

            a)  Gaśnica proszkowa ABC 6kg – 5 sztuk.  

            b)  Okresowe roczne badanie hydrantu wewnętrznego – 1 sztuka. 

            c)  Badanie węża hydrantowego – 1 sztuka. 

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

            a)  Gaśnica proszkowa ABC 6kg – 5 sztuk.  

            b)  Okresowe roczne badanie hydrantu wewnętrznego – 1 sztuka. 

            c)  Badanie węża hydrantowego – 1 sztuka.  

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

            a)  Gaśnica proszkowa ABC 6kg – 8 sztuk.  

            b)  Okresowe roczne badanie hydrantu wewnętrznego – 3 sztuki. 

            c)  Badanie węża hydrantowego – 3 sztuki. 

        6) Muszla Koncertowa przy Promenadzie: 

            Gaśnica proszkowa ABC 6kg – 2 sztuki.  

        7) Amfiteatr ul. Chopina 30: 

            a)  Gaśnica proszkowa ABC 6kg – 9 sztuk.  

            b)  Okresowe roczne badanie hydrantu wewnętrznego – 2 sztuki. 

            c)  Badanie węża hydrantowego – 2 sztuki. 

Przegląd  gaśnic,  hydrantów  oraz  węzy  hydrantowych  zakończy się wydaniem protokołów. 

Protokoły z wykonanych przeglądów będą podstawą do wypłaty wynagrodzenia. 

7. Aktualizacja instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego   

     zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej: 

    Amfiteatr ul. Chopina 30 – 1 sztuka. 

 

8. Stworzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego: 

    a) Filia MDK Nr 1 ul. Zalewowa 40 ( Przytór) – 1 sztuka. 

    b) Filia MDK Nr 2 ul. Sosnowa 18 ( Warszów ) – 1 sztuka            

9.   Kryteria oceny ofert: najniższa cena 

10.   Data realizacji zamówienia:      

        1) Aktualizacja oraz stworzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego do 31 maja 2022 r. 

        2) Okresowy przegląd i legalizacja gaśnic do dnia 30 marca 2022 r. 

        3) Okresowy  przegląd  hydrantów  wewnętrznych,  zewnętrznych  oraz  węży  hydrantowych  

            do dnia 30 marca 2022 r. 

11.    Okres gwarancji
1
 :  

12.    Wymagania,  jakie  powinien   spełnić   Wykonawca   w  zakresie  zamówienia  w    zakresie   

         dokumentów i oświadczeń (np. koncesje, zezwolenia)
1
 

13.    Forma oferty. Sposób składania oferty: 



1) oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na formularzu oferty według 

wzoru stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego; 

2) oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń 

woli w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być 

dołączone do oferty,   o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez 

wykonawcę; 

3) ofertę można:  

a) przesłać w formie skanu podpisanych dokumentów na adres e-mail: 

gosp3@mdk.swinoujscie.pl; 

b) złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego ( pok. Nr 319 ) lub przesłać 

pocztą  na adres: 72- 600 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/1; 

c)    termin złożenia oferty: do dnia 25.02.2022 r., do godz.  12:00                                   

d)    oferta  złożona   po   terminie   zostanie  odrzucona.  O  zachowaniu  terminu  

       składania   ofert   decyduje  data   wpływu   do   Miejskiego    Domu  Kultury                     

       w Świnoujściu.    

e)  do oferty należy dołączyć:
1  

 

14.  Data oraz miejsce otwarcia/rozpatrzenia ofert: 25.02.2022 r, godz. 13:00, w Miejskim Domu   

  Kultury, ul. Wojska Polskiego 1/1 w sali 318;  

                                                                                                                                                                               

15. Warunki  płatności:  na   konto  bankowe  w   terminie   do 14  dni  od  otrzymania   prawidłowo    

       wystawionej faktury VAT. 

 

16.  Faktura może zostać wystawiona po protokolarnym potwierdzeniu przez Zamawiającego   

        należytego wykonania usługi. 

 

17.  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  unieważnienia  zapytania  ofertowego  na  każdym     
 etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez  

 podania przyczyny. W przypadku zaistnienia  powyższych  okoliczności  Oferentom  nie   

 przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

 

………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                                        Zamawiający 

                                           sporządził: 

 

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

        imię i nazwisko pracownika odpowiedzialnego merytorycznie  

 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy; 

2. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych; 
 
1 

jeżeli dotyczy 

 


