Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
w Nowym Targu
Pl. Evry 4, 34-400 Nowy Targ
Tel. 18 533 01 63 e-mail: mcsir@mcsir.nowytarg.pl
Nowy Targ, dnia 24.07.2015 roku
Nasz znak: MCSiR.2615.8.2015
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń i egzaminów z zakresu SEP dla pracowników
Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu.
I.
WPROWADZENIE
Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty
na przeprowadzenie szkoleń i egzaminów z zakresu SEP dla pracowników Miejskiego Centrum Sportu
i Rekreacji w Nowym Targu.
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
2. Wartość szacunkowa zamówienia publicznego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
30.000 EURO (art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.))
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIA JĄCEGO
1.
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
Plac Evry 4,
34 – 400 Nowy Targ, woj. małopolskie
NIP: 735-001-40-12
2.
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
Katarzyna Gal – Specjalista ds. kadr i płac MCSiR Nowy Targ
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń SEP zakończonych egzaminem
na rzecz Zamawiającego w zakresie eksploatacji i dozoru dla pracowników Miejskiego Centrum Sportu
i Rekreacji w Nowym Targu.
1. Rodzaj i zakres szkoleń do zdobycia wymaganych uprawnień:
Grupa 1: Eksploatacja i Dozór
1) Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające
i zużywające energię elektryczną:
- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
- aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania
i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9 wniosku o sprawdzenie kwalifikacji.
2) Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności: obsługi, konserwacji,
remontów, montażu.
Grupa 2: Eksploatacja i Dozór
1) Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia
energetyczne:
- kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz
z urządzeniami pomocniczymi,
- przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW,
- urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW,

- aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji
wymienionych w pkt 1-9 wniosku o sprawdzenie kwalifikacji.
2) Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności: obsługi, konserwacji,
remontów, montażu.
2. Przeprowadzenie szkoleń i egzaminów SEP Grupa 1 i 2 w zakresie eksploatacji i dozoru dla
pracowników Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu według poniższego zestawienia:
Grupa 1: Eksploatacja – 14 osób
Grupa 1: Dozór – 2 osoby
Grupa 2: Eksploatacja – 7 osób
Grupa 2: Dozór - 1osoba
3. Szkolenia i egzaminy winny odbywać się na miejscu tj. w Nowym Targu.
4. Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu wzór umowy do zaakceptowania.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania zamówienia październik 2015r .

V. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT
1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej „Przeprowadzenie szkoleń i egzaminów
pracowników MCSiR z zakresu SEP” do 31.07.2015 r. do godz. 14:00 w sekretariacie Pływalni
Miejskiej w Nowym Targu (I piętro) w siedzibie Zamawiającego
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
Plac Evry 4,
34 – 400 Nowy Targ, woj. małopolskie
lub mailowo na adres mcsir@mcsir.nowytarg.pl,:
VI. 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 być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
4. Oferta winna zawierać wszystkie koszty i składniki, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyn.

Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
Dane Wykonawcy
..............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
( pełna nazwa, adres firmy oraz imię i nazwisko właściciela)Strona internetowa: …………………………………….
……………
Nr telefonu: ………………………………………………………….
E-mail: ……….………………………………………………………
Numer REGON: ...…………………………………….……………..
Numer NIP: …..………………………………….…………………..
Nawiązując do zaproszenia zawartego w zapytaniu ofertowym na
1. SKŁADAM (Y ) OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym:
na przeprowadzenie szkoleń i egzaminów z zakresu SEP dla pracowników Miejskiego Centrum Sportu
i Rekreacji w Nowym Targu.
2. OŚWIADCZAMY(Y), że zapoznaliśmy się dokładnie z warunkami udziału w postępowaniu i uznajemy się za
związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
3. OFERUJEMY(Y) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: .................... zł netto (słownie: …..............

…......................................), plus VAT …...…...... zł
4. ZOBOWIĄZUJE(MY) SIĘ do realizacji zamówienia zgodnie z zapisami i w terminie podanym w zapytaniu
ofertowym.
5. GWARANTUJE(MY) okres stałości cen na czas obowiązywania umowy tj. do 31.12.2015r
6. OŚWIADCZAM(Y), że posiadam(y) wszystkie niezbędne uprawnienia do świadczenia usług będącym
przedmiotem zamówienia oraz dołączamy do formularza ofertowego wzór umowy na wykonanie przedmiotu
zamówienia do zaakceptowania przez Zamawiającego.
8. OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ do kontaktu z zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia jest :
.............................................................., tel. .............................., e-mail: ..............................
.................................... dnia ........................

……………………………………….
podpis i pieczęć

