
ZAPROSZENlE
DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

wvmiane kotła gazowego kondensacvinego o mocv 200-210 KW

w budynku PSCK w Pińczowie przy ul. J. Piłsudskiego 2a.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

- wymiana kotla gazowego kondensacyjnego o mocy 200-210 kW o sprawności kotła: max 80/60 oC - 97 ,5%
sprawności do 50/30"C - t05% sprawności z oprzyrządowaniem elektronicznym i sterowniczym do
istniejącej instalacji C.O. z możliwością współpracy z istniejącym kotłem kondensacyjnym o mocy 210 KW,
typ WOLF,

- montaż demineralizatora wody do układu C,O.,
- oczyszczenie (odmulenie)całego ukladu C.O., C.W.U., CTP,
- sprawdzenie i oczyszczenie głowic termostatycznych przy grzejnikach - szL.127
- wymiana wkładu odmulacza - obecnie jest urządzenie SPAW-TEST - OlSm o poj. 25 litrów rok produkcji

2011.
- wymiana odpowietrzników automat 6 szt, w kotłowni na ciągach c.o,
- rozruch C.O. z zamontowanego kotła.

- kpl. dokumentów pozwalających na prawidłowe zgłoszenie do UDT.

kotłownia zlokalizowana iest w pomieszczeniach piwnic budvnku - zeiście schodami o szerokości bieau
700 cm,

Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na miejscu planowanego zadania, celem sprawdzenia
warunków zwiqzanych z wykonaniem prac będqcych przedmiotem zapytania, oraz celem uzyskania
dodatkowych informacji przydatnych do sporzqdzenia oferty oraz właściwego wykonania zadania.

2. Termin wykonania zamówienia - do 30.09.2019 r.

3. Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują
się w sytuacji ekonomicznej ifinansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Do ofertv należv dołączvć kartv katalogowe badź inne dok. techniczne d|a proponowanvch urzadzeń celem
wervfikacii spełnienia warunków stawianvch przez Zamawiajaceqo,

4. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Ofertę należy przygotować w formie pisemnej na formularzy stanowiącym załącznik nr 1 do

niniejszego zaproszenia; -
2) Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do składania oświadczeń woliw imieniu

wykonawcy;
3) Cena w ofercie musi być podana cyfrowo isłownie;
4) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w

poufnościjej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;
5) Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

o Nazwę iadres wykonawcy
o Adres Zamawiającego : Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury, ul, J. Piłsudskiego 2a,

28-400 Pińczów
Opis: OFERTA na wykonanie zadania:"Wy.ldana kotła eazowe
budvnku PSCK w Pińczowie" - otwarcie ofert 14,08.2OI9 r. o godz. 1030

6) w przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.
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Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14,08,2019 r, o godz, 1030 - sala nr 4 PSCK,
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wybrana zostanie oferta z najniższą ceną brutto tOO%,

7. osoby do porozumiewania się w sprawie zamówienia:

lwona Senderowska _ Dyrektor Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury, tel: 41 357 ż4ż4w,t]to

8. Pozostałe informacie: l . !... _^_l^^arlra ,

1) Zamawiający ni" p""*iduje zwrotu kosztów postepowanla,

z)Zamawiającv,""z.unieważnićniniejszepostępowaniebezpodaniaprzyczyny.
3) proszę o ,.po.nrnie się z klauzulą intorma.yjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych _ patrz
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załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia ofertowego
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                 Załącznik nr  1 
do zaproszenia do złożenia oferty

…………………,………2019r.
Miejscowość i data

................................................................
            Nazwa i adres Wykonawcy

Pińczowskie Samorządowe 
Centrum Kultury
28 – 400 Pińczów
ul. J. Piłsudskiego 2a

O F E R T A  C E N O W A

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na 

wymianę kotła gazowego kondensacyjnego o mocy 200-210 KW

w budynku PSCK w Pińczowie przy ul. J. Piłsudskiego 2a.

1. Zgodnie z wymaganiami określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej zamieszczonym
na stronie internetowej Zamawiającego składamy niniejszą ofertę:

za cenę brutto: ………...................................... zł (w tym VAT)
(słownie: ………………………………………...…………………………………………………….………………….)

Dane dotyczące Wykonawcy:

Imię Nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu: .…/ ……………………

Numer faksu: .…/ ....................................

Numer REGON: ..........................................   Numer NIP: ..........................................

Adres kontaktowy email: ……………………………………………………………

2. Termin wykonania  zamówienia  zgodnie  z  zapisami  w zaproszeniu  do złożenia  oferty,  tj.  do  
dnia 30.09.2019   r. 

3. Warunki płatności będą zgodne ze wzorem umowy będącym załącznikiem nr 2 do zaproszenia.
4. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  warunkami  zamówienia,  w  tym  ze  wzorem  umowy

w sprawie  zamówienia  publicznego  i  uzyskaliśmy  wszelkie  informacje  niezbędne
do przygotowania niniejszej oferty. Przedstawione w zaproszeniu warunki zawarcia umowy oraz
wzór umowy zostały przez nas zaakceptowane.

5. W  przypadku  uznania  niniejszej  oferty  za  ofertę  najkorzystniejszą  zobowiązujemy  się
do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6. Oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  załącznikiem  nr  3  i  przyjmuję  klauzulę  informacyjną  do
wiadomości.

7. W załączeniu karty katalogowe/dok. techniczna dla proponowanego kotła gazowego firmy:….
……………….……….

....................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)



Załącznik nr 2 (wzór umowy)

Umowa nr ………………………..

zawarta w dniu ……………….. r. w Pińczowie, pomiędzy:
Pińczowskim  Samorządowym  Centrum  Kultury  NIP  662-16-66-537,  REGON  292367441,
ul. J. Piłsudskiego 2a, 28-400 Pińczów, reprezentowanym przez Dyrektora mgr Iwonę Senderowską
zwanym dalej ,,Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”,

zwanymi dalej łącznie ,,Stronami”,

niniejszą  umowę  zawarto  bez  stosowania  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo
zamówień publicznych     (  Dz. U. 2018 poz. 1986 t. j. ze zm  .  ), na podst. art. 4 pkt. 8 cytowanej     ustawy  .

§ 1
1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do wymiany kotła gazowego kondensacyjne-

go o mocy 200-210 KW w budynku PSCK w Pińczowie przy ul. J. Piłsudskiego 2a.

2. Zakres przedmiotu umowy:

- wymiana kotła gazowego kondensacyjnego o mocy 200-210 kW o sprawności kotła: max 80/60 oC
–  97,5%  sprawności  do  50/30oC  -  105%  sprawności  z  oprzyrządowaniem  elektronicznym  i
sterowniczym  do  istniejącej  instalacji  C.O.  z  możliwością  współpracy  z  istniejącym  kotłem
kondensacyjnym o mocy 210 KW, typ WOLF,

- montaż demineralizatora wody do układu C.O.,
- oczyszczenie (odmulenie) całego układu C.O., C.W.U., CTP,
- sprawdzenie i oczyszczenie głowic termostatycznych przy grzejnikach – szt. 127
- wymiana wkładu odmulacza – obecnie jest urządzenie SPAW-TEST – OISm o poj. 25 litrów rok pro-

dukcji 2011
- wymiana odpowietrzników automat 6 szt. w kotłowni na ciągach c.o.
- rozruch C.O. z zamontowanego kotła. 

- kpl. dokumentów pozwalających na prawidłowe zgłoszenie do UDT.

§ 2
1. Przewiduje  się  rozpoczęcie  realizacji  przedmiotu  umowy  w  dniu  podpisania  umowy,  a  jej

zakończenie w terminie do 30.09.2019r.
2. Strony  dopuszczają  możliwość  zmiany  terminu  zakończenia  realizacji  przedmiotu  umowy

określonego w ust. 1 wyłącznie w przypadku:
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
b) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo za-

chowania należytej staranności,
§ 3

1. Wykonawca oświadcza,  że  posiada odpowiednią  wiedzę,  doświadczenie  i  dysponuje  stosowną
bazą do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy
zachowaniu należytej staranności, zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem uprawnionych
osób.

2. Wykonawca oświadcza, że w złożonej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją
niniejszej umowy, w tym w szczególności koszty dostawy i montażu urządzeń, organizacji placu
budowy, oraz iż dokonał szczegółowej wizji (szczegółowych oględzin) terenu, na którym będzie
realizowana  inwestycja,  celem  rozeznania  pełnego  zakresu  prac  związanych  z  realizacją
przedmiotu umowy.



Załącznik nr 2 (wzór umowy)

§ 4
1. Strony umowy ustalają całkowitą wartość robót określonych umową na kwotę…………. zł netto plus

podatek VAT (23%), co łącznie daje ……………………. zł brutto (słownie: …………………………………..)
2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
3. Cena dla ustalonego umową zakresu nie może ulec zmianie przez okres obowiązywania umowy.

 
§ 5

1. Faktura  za  wykonany  przedmiot  umowy  wystawiona  zostanie  po  zakończeniu  i  odbiorze
protokołem odbioru końcowego, podpisanym przez Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego,
całości robót, oraz po usunięciu ewentualnych wad w przedmiocie umowy.

2. Zapłata wynagrodzenia za  wykonane prace stanowiące przedmiot  niniejszej  umowy dokonana
będzie przez Zamawiającego na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 21 dni
od daty jej doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze.

3. Dniem zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 6
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1)  Dokonanie  odbioru  końcowego  robót  w  terminie  do  10  dni  od  dnia  zgłoszenia  przez
Wykonawcę  na piśmie gotowości odbioru;

2) Dokonanie zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie robót, na zasadach  określonych
w § 5;

3)  Przekazanie terenu robót.
2.  Zamawiający ma prawo w trakcie realizacji inwestycji odmówić przyjęcia fragmentu lub całości

robót wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi  lub obowiązującym prawem.

§ 7
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) utrzymanie  terenu budowy w należytym stanie  i  usuwanie  na  bieżąco zbędnych materiałów,

odpadków oraz śmieci;
2) ochrona mienia osób trzecich;
3) Prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy wskazane w § 1

§ 8
1. Wykonawca powiadamia na piśmie Zamawiającego o zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości

do  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy  najpóźniej  w  ostatnim  dniu  przewidzianym
na wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawca do zgłoszenia robót zobowiązany jest  dołączyć certyfikaty,  deklaracje zgodności,

aprobaty techniczne na materiały wbudowane podczas realizacji umowy, oraz kpl. dokumentów
niezbędnych do prawidłowego zgłoszenia nowych urządzeń w UDT;

2. W  protokole  odbioru  końcowego  zostanie  określone  czy  Wykonawca  zrealizował  przedmiot
umowy w wymaganym terminie. 

3. Wykonawca  ma  prawo  do  wystawienia  faktury  po  usunięciu  wszystkich  wad  i usterek
poodbiorowych.

4. Potwierdzenie usunięcia wad i usterek wymaga formy pisemnej.

§ 9
1. Wykonawca  udziela  Zamawiającemu gwarancji  na  wykonane  roboty  i  zabudowane materiały

wchodzące w zakres przedmiotu umowy licząc od dnia odbioru końcowego inwestycji, na okres
36 miesięcy. Na dostarczone i zamontowane urządzenia zgodnie z kartami producenta lecz nie
krócej niż 24 miesięce.

2. Wykonawca w okresie gwarancyjnym zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek na własny koszt
w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia komisyjnego wady lub usterki.



Załącznik nr 2 (wzór umowy)

3. Niezależnie  od  gwarancji  Zamawiającemu  przysługują  uprawnienia  z  tytułu  rękojmi  zgodnie
z zasadami określonymi przez Kodeks Cywilny.

§ 10
1. Strony  ustalają  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  zobowiązań

umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za  opóźnienie  w  oddaniu  przedmiotu  umowy  w  wysokości  0,1%  za  każdy  dzień
opóźnienia liczone od wartości brutto przedmiotu umowy,

b) za  opóźnienie  w usunięciu  wad stwierdzonych przy  odbiorze  lub w okresie gwarancji
i rękojmi,  w  wysokości  0,1% za  każdy  dzień  opóźnienia,  od  dnia  wyznaczonego
na usunięcie wad, liczonej od wartości brutto elementu robót, którego usterka dotyczy, 

c) za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  w  wysokości  10%
wynagrodzenia brutto za niezrealizowaną część umowy.

2)  Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a) za  odstąpienie  od  umowy z  przyczyn  zależnych  od  Zamawiającego w wysokości  10%
wynagrodzenia brutto za niezrealizowaną część umowy.

2.  Jeżeli  kara  umowna  nie  pokryje  poniesionej  szkody,  Strony  mogą  dochodzić  odszkodowania
uzupełniającego na zasadach określonych przez Kodeks Cywilny.

§ 11
1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory wynikające na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą przedmiotem

negocjacji obu Stron, w przypadku braku możliwości porozumienia rozstrzygane będą przez Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mają  przepisy  Kodeksu
Cywilnego, Prawa budowlanego.

4. Nieważność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień Umowy nie wpływa na ważność
i skuteczność pozostałych jej postanowień. Strony będą dążyły do zastąpienia nieważnego lub
nieskutecznego postanowienia przez ważne i skuteczne postanowienie, które osiągnie w sposób
jak najbardziej zbliżony taki sam lub podobny cel finansowy i gospodarczy.

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  z  tego dwa egzemplarze  dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

§ 12
Integralną część umowy stanowią:

a. Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
osobowych kontrahentów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE 
L119/1) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Jest Pińczowskie Samorządowe 
Centrum Kultury z siedziba w Pińczowie, ul. J. Piłsudskiego 2A

2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, kontakt z nim możliwy jest 
za pomocą poczty elektronicznej (iod@psck.pl)

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
a)       wykonania zawartej z Panią/Panem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b)      wykonania przez Administratora prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne,
c)      zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora zgodnie z art. 6 
ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych 
roszczeń.

4. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: 
nazwa obejmująca imię i nazwisko i nazwę działalności, adres obejmujący miasto, kod
pocztowy, ulicę, numer lokalu, NIP, adres e - mail oraz telefon.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez 
Administratora, organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzające dane 
osobowe w imieniu Administratora.

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
a)      pkt 3 a) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z 
Panią/Panem umowy,
b)      pkt 3 b) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach 
szczególnych,
c)      pkt 3 c) będą przechowywane przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub 
dochodzenia roszczeń.

7. Przysługuje Pani/Panu  prawo żądania od Administratora dostępu do danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych 
osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

9. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 jest dobrowolne lecz niezbędne
do realizacji zawartej umowy, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej 
umowy.


