Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
Pl. Evry 4, 34-400 Nowy Targ
Tel. 18 533 01 63 w. 22 lub 692 960 861
Email: mcsir@mcsir.nowytarg.pl

Znak: MCSiR.230.01.18.2019

Nowy Targ, dnia 29.03.2019r.

Zapytanie ofertowe na pomiary instalacji elektrycznej
w pływalni miejskiej w Nowym Targu.
I. WPROWADZENIE
1. Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty na
wykonywanie pomiarów instalacji elektycznej w pływalni miejskiej w Nowym Targu.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
3. Wartość szacunkowa zamówienia publicznego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
30.000 Euro (art.4 pkt 8 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. Z 2017r. Poz.1579 z późn. zm)).
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający może anulować lub zakończyć niniejsze postępowanie bez rozstrzygnięcia.
II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
1. Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
Plac Evry 4, 34 – 400 Nowy Targ, woj. Małopolskie,
2. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Bartosz Ścisłowicz – kierownik
pływalni.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu okresowych pięcioletnich pomiarów
instalacji elektrycznej w pływalni miejskiej w Nowym Targu, w tym:
1) rozdzielnia główna 1 pkt.,
2) wyłacznik główny p.poż. 1 pkt.,
3) bezpieczniki róznicowo – prądowe 230 pkt. w 20 tablicach (rozdzielniach) RG
4) nateżenia oświetlenia 187 pkt.,
5) rezystencja izolacji 908 pkt.,
6) szuszarki do włosów i rąk 30 pkt,
7) przewodów ochronnych 11 pkt..
razem: pkt. 1368
2. Zamawiający wymaga, aby badania zakończone był pisemnym protokołem pomiarowym.
IV. KRYTERIUM WYBORU OFERTY

Kryterium wyboru oferty jest cena 100%.
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia najpóżniej do 30 kwietnia 2019r.
VI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT
Oferty należy przesłać e-mailem na adres: basen@mcsir.nowytarg.pl w tytule wpisując „Pomiary instalacji
elektrycznej w pływalni” do 5 kwietnia 2019 r., do godz. 12:00.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1.
2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, czytelnie w jednym egzemplarzu.
3. Oferta winna zawierać wszystkie koszty i składniki, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
o których mowa w pkt. 1 przedmiotu zamówienia i powinna być wyrażona w cenie brutto.
4. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
5. Zamawiający zastrzega mozliwość unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
Pl. Evry 4, 34-400 Nowy Targ
Tel. 18 533 01 63 w. 22 lub 692 960 861
Email: mcsir@mcsir.nowytarg.pl

Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
Dane Wykonawcy
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
(pełna nazwa, adres firmy oraz imię i nazwisko właściciela)
Numer REGON:

...…………………………………….……………..

Numer NIP:

...…………………………………….……………..

Nr telefonu:
E-mail:

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

Nawiązując do zaproszenia zawartego w zapytaniu ofertowym
1. SKŁADAM(Y) OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. pomiarów instalacji elektrycznej w
pływalni miejskiej w Nowym Targu

na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym za

cenę: ..........................................
(słownie: …..............…..................................................................................) złotych brutto.
Jednostkowe ceny badań wraz z poborem wynoszą: …..............................,
2. OŚWIADCZAM(Y), że zapoznaliśmy się dokładnie z warunkami udziału w postępowaniu i uznajemy się
za związanych określonymi w niej postanowieniami.
3. ZOBOWIĄZUJE(MY) SIĘ do realizacji zamówienia zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.
4. OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ do kontaktu z zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia jest :
imię i nazwisko: .............................................................., tel. .............................., e-mail: ..............................

........................................................................
dnia, podpis i pieczęć

