
  

 
Publiczne Przedszkole Nr 2                                                        Lwówek Śląski, 2013-03-18 
w Lwówku Śląskim 
ul. Partyzantów 10 
59-600 Lwówek Śląski 
NIP: 616-14-30-312 
tel: 75 782 47 21 

Zaproszenie do złożenia oferty 
na wykonanie rocznych pomiarów eksploatacyjnych instalacji elektrycznej, urządzeń, 

instalacji odgromowej oraz pomiarów BHP dla Publicznego Przedszkola Nr 2  
w Lwówku Śląskim 

 
Publiczne Przedszkole Nr 2 w Lwówku Śląskim zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym  
w trybie zapytania ofertowego na  wykonanie rocznych pomiarów  eksploatacyjnych instalacji elektrycznej, 
urządzeń, instalacji odgromowej oraz pomiarów BHP. 

I.  Opis i specyfikacja przedmiotu zamówienia: 
1. Zakres robót: 

1) ochrona przeciwporażeniowa podstawowa; 
a) rezystancja izolacji obwodów 1-fazowych; 
b) rezystancja izolacji obwodów 3-fazowych; 

2) ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa; 
a) samoczynne wyłączenie; 
b) pomiary zabezpieczeń różnicowo-prądowych; 
c) pomiary dźwigu towarowego; 
d) pomiary ochrony przeciwporażeniowej i ocena stanu technicznego elektronarzędzi; 
e) pomiary BHP w zakresie oświetlenia ewakuacyjnego; 
f) pomiary i badania instalacji odgromowej. 

2. Szczegółowy zakres robót określony został w Formularzu cenowym (załącznik nr 1). 
3. Wykonanie pomiarów powinno nastąpić w terminie do 15 kwietnia 2013r. 

II. Miejsce i termin złożenia oferty: 
Publiczne Przedszkole Nr 2 w Lwówku Śląskim, ul. Partyzantów 10, 59-600 Lwówek Śląski (administracja 
przedszkola) do dnia 25.03.2013r do godziny 12:00. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. 

III. Cena i warunki płatności za usługi objęte zakresem oferty. 
1. Cena powinna zawierać końcową niezmienną cenę sprzedaży (netto i brutto): 

a) cena usługi wskazana w Formularzu cenowym powinna dotyczyć wykonanych usługi        
w siedzibie Zamawiającego, 

b) ceny jednostkowe netto i brutto powinny być podane w polskich złotych,  
z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 

2. Warunki płatności: płatność za usługę przelewem w terminie do 14 dni od dnia wpływu faktury wraz  
z otrzymanymi protokołami pomiarów do Zamawiającego. 
IV. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie usługi mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy mają uprawnienia do sporządzenia dokumentacji 
powykonawczej potwierdzonej ważnym: zaświadczeniem kwalifikacyjnym E1, D1 oraz zaświadczeniem 
z Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (ubezpieczenie OC).  

V. Opis przygotowania oferty: 
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności  

w  formie pisemnej. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione  
w czytelny sposób i parafowane prze osoby uprawnione. 

2. Oferta powinna zawierać: 
a) wypełniony Formularz cenowy (załącznik nr 1), 
b) uzupełnioną Ofertę Wykonawcy (załącznik nr 2), 
c) pieczątkę firmy, datę sporządzenia, dane kontaktowe oferenta (adres, nr telefonu, 

NIP), czytelny podpis Wykonawcy. 
d) Oferta powinna być złożona za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście.  
e) Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty za pomocą poczty elektronicznie bądź 

faxu. 



  

 
 
   VI. Sposób oceny i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty:  

Podstawowym kryterium jest najniższa cena za wykonanie usługi opisanej w punkcie I. 
VII. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:  

Sprawę prowadzi Starszy referent Kamila Wojtkowiak i udziela wszelkich informacji  
pod numerem telefonu 75 782-47-21 oraz adresem e-mail: k.wojtkowiak.ppnr2@op.pl  

VIII. Unieważnienie postępowania 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego jeżeli wystąpiła istotna zmiana 
okoliczności powodująca, że dalsze prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia jest bezprzedmiotowa, 
nie jest zasadna lub niekorzystna dla Zamawiającego. 

IX. Pozostałe postanowienia i informacje 
1. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożył wymaganych przez 

Zamawiającego dokumentów dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub  
do uzupełnienia tych dokumentów. 

2. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny. 
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje o wyłonieniu 

Wykonawcy. 
4. Projekt zlecenia lub umowy (koszt wykonania usługi powyżej 5 000 zł netto) przygotowuje Zamawiający 

i przedstawia Wykonawcy do akceptacji. 
 

Załączniki: 
1. Formularz cenowy (załącznik nr 1) 
2. Wzór formularza Oferta Wykonawcy (załącznik nr 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Załącznik nr 1 

FORMULARZ CENOWY 
 

Lp. Nazwa badania  Ilości Cena netto Cena 
brutto 

Stawka 
VAT  

( w %) 
Obiektów: 20 1. Badanie rezystancji izolacji 

obwodów  Pomiarów:  
w tym: 
1-fazowe:  
3-fazowe:  

64 
w tym: 
56 
8 

   

Obiektów:  8 2. Badanie ochrony przed 
porażeniem przez samoczynne 
wyłączenie 
(pomieszczenia mokre) 

Pomiarów:  
w tym 
1-fazowe:  
3-fazowe:  

36 
w tym: 
30 
6 

   

Obiektów:  2 3. Parametry zabezpieczeń 
różnicowo prądowych 
(pomieszczenia mokre) 

Pomiarów:  
w tym 
1-fazowe:  
3-fazowe:  

5 
w tym 
4 
1 

   

Obiektów:  5 4. Badanie rezystancji izolacji 
obwodów  
(pomieszczenia mokre) 

Pomiarów:  
w tym 
1-fazowe:  
3-fazowe:  

18 
w tym 
12 
6 

   
 
 
 
 

Obiekt:  1 5. Kompletny pomiar dźwigu 
towarowego 
1. Badanie ochrony przed 
porażeniem przez samoczynne 
wyłączenie. 
2. Badanie rezystancji izolacji 
obwodów 

Pomiarów:  
 
Pomiarów:  
w tym: 
1- fazowe: 
3- fazowe: 

8 
 
5 
w tym: 
3 
2 
 

   
 

Obiektów: 12 6. Pomiary ochrony 
przeciwporażeniowej i ocena stanu 
technicznego elektronarzędzi: 
wiertarka elek. x 2, szlifierka: 
kątowa, oscylacyjna, stołowa, piła 
stołowa, wyrzynarka, pilarka 
,wiertarko –wkrętarka, młot 
udarowy, nożyce do żywopłotu x 2 

  
   

 

Obiekt:  2 7. Pomiary BHP w zakresie 
oświetlenia ewakuacyjnego Punktów:  29 

   

Obiektów:  1 8. Obowiązkowe okresowe pomiary 
instalacji odgromowej Pomiarów:  4 

   

    

ŁĄCZNIE                      NETTO         BRUTTO 
 
 
 



  

 
Załącznik nr 2 

………………………….. 
nazwa Wykonawcy 

 
……………………………….  

adres 
………………………… 
      NIP, REGON 
 
…………………….    Publiczne Przedszkole Nr 2 

  nr konta bankowego   w Lwówku Śląskim 
         ul. Partyzantów 10 ………………………. 
     59-600 Lwówek Śląskim 
     tel. fax, e-mail 

 

OFERTA WYKONAWCY 
 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na: wykonanie rocznych pomiarów eksploatacyjnych 

instalacji elektrycznej, urządzeń, instalacji odgromowej oraz pomiarów BHP w zakresie określonym  

w zapytaniu ofertowym: 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia z wynagrodzeniem: 

…………. zł brutto (słownie zł…………… ……………….……….…….) 

tj. ………. zł  netto (słownie zł…………………………….………….….) + …….% VAT 

 

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 
3. Oświadczam, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania usługi. 
4. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym. 
5. Oświadczam, że dysponuję niezbędnymi kwalifikacjami (w załączniku kserokopie)  

i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym do wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

6. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym  
i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

7. Oświadczam, że przyjmuję 14 dniowy termin płatności faktury, licząc od daty jej otrzymania przez 
Zamawiającego.  

8. Integralną część niniejszej oferty stanowią załączniki: 
 
 
………………….       …………………………. 
     (miejscowość, data 
           ( pieczątka i podpis  
                       Wykonawcy lub upoważnionych) 
 
(pieczęć Zamawiającego)            
        
        

       
   

 
 


