
 
 

Nr sprawy 15/ZO/2020 

 

Gminny Ośrodek Kultury I Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie Kruszyn ul. Kasztanowa 1B, 59-700 
Bolesławiec w ramach zapytania ofertowego 

 

ZAPRASZA 

do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: 

 

„Wykonanie 1 rocznych przeglądów technicznych  budynków, szatni oraz boisk trawiastych 
będących pod Zarządem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu z siedzibą  

w Kruszynie” 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:  
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowego rocznego przeglądu stanu technicznego 

budynków , szatni oraz boisk sportowych dla nieruchomości administrowanych przez Gminny Ośrodek 

Kultury I Sportu wskazanych w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.  

a) Przeprowadzenie corocznej okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu 

technicznego: 

• elementów budynku, budowli  i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne  

i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, 

• instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska 

• przegląd pomieszczeń obiektu; 

        b)   wpis do KOB 

 

Przegląd musi być wykonywany w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8- 16 
 
Przegląd należy wykonać zgodnie z wymogami określonymi w art. 62 ust. 1 pkt. 1a, 1b  ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz rozporządzeniach 

wykonawczych do wyżej wymienionej ustawy.  

 
Z przeprowadzonego przeglądu stanu technicznego Wykonawca każdorazowo sporządzić musi  
i dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 19.06.2020r  : 

protokół w wersji papierowej  (1 egz.) oraz zbiorowo w formie elektronicznej na nośnikuw formacie 

PDF i DOC. 
 
 
Protokół przeglądu w treści winien zawierać m.in.:  

• datę wykonania przeglądu,  
• nr protokołu  
• oznaczenie obiektu objętego przeglądem (adres) 

  
• Wykaz usterek i nieprawidłowości  
• Określenie zaleceń pokontrolnych  
• Informacja o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia obiektu do dalszej eksploatacji  
• Wskazanie nieprzekraczalnej daty wykonania kolejnego protokołu. 

• Podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej kontrolę 

• Kserokopie uprawnień zawierające imię, nazwisko oraz numer uprawnienia osób, które będą 

dokonywać czynności, o których mowa w zapytaniu ofertowym. 

 
Wykonawca co najmniej 3 dni przed terminem wykonania prac powiadomi zarządcę o terminie ich 
przeprowadzenia wraz z prośbą w zakresie udostępnienia lokali do kontroli.  
 
 

 

 



 

2. Opis sposobu przygotowania oferty:  
 

3. Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do 

niniejszego zapytania (załącznik nr 1).  
 

Oferta musi zawierać:  
a) Pełną nazwę oferenta,  

b) Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP,  

c) Cenę oferowaną jako cenę ryczałtową brutto obejmującą wynagrodzenie za wszystkie obowiązki wykonawcy 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, tj. obowiązki niezbędne do zrealizowania usługi dla wszystkich 

budynków 

d) Termin związania ofertą: 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert,  

e) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w 

imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi.  

f) Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty ponosi Oferent.  

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

Oferty złożone po terminie zostaną zniszczone. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

Zawarcie umowy nastąpi bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 

 
4. ZAMAWIAJĄCY WYMAGA, ABY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZOSTAŁ ZREALIZOWANY DO 
DNIA   19.06.2020r 
 
 
5. Ofertę należy złożyć w formie ceny ryczałtowej obejmującej pełen zakres zamówienia.           

Termin składania ofert – 14 maja 2020 r. do godziny 13 00 

Miejsce składania ofert –osobiście , pocztą lub kurierem 

 Sekretariat Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  

                                         w Bolesławcu, Kruszyn, ul. Kasztanowa 1 b,  

                                         59-700 Bolesławiec  

6. Załaczniki: 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 

2. Wykaz obiektów – załącznik nr 2 

3. Oświadczenie – załącznik nr 3 

 
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:  

 
Marzena Nawojczyk 
Tel. 730914611, email: gokismarzena@wp.pl 

 

 


