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Świdnicki Ośrodek Kultury zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na 

wykonanie przeglądów instalacji elektrycznych w wymiarze opisanym 

poniżej w Teatrze Miejskim w Świdnicy, pod adresem Rynek 43 oraz Klubie 

Bolko w Świdnicy, pod adresem Pl. Grunwaldzki 11.  

 

Zapytanie ofertowe poniżej kwoty 14 000 Euro.  

 

 

1. Okres realizacji zamówienia: do 30.04.2013 r.  

2. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej (przesyłając 

maila z ofertą na adres dyrektor@sok.com.pl) lub osobiście w siedzibie 

Ośrodka, w terminie do dnia 23 kwietnia 2013 r. do godziny 15.00  

3. Ocena ofert nastąpi do 24 kwietnia 2013 r.  

4. Forma świadczenia usługi – umowa zlecenie lub o dzieło z wykonawcą. 

5. Wymagania niezbędne: 

 Posiadanie odpowiednich uprawnień do wykonania przeglądów.  

6. Zakres zlecenia:  

1. badanie techniczne instalacji piorunochronnej w zakresie wykonania 

pomiarów rezystancji uziemień i sprawdzenia ciągłości przewodów 

odprowadzających – Klub Bolko, 

2. badanie techniczne oświetlenia ewakuacyjnego – Klub Bolko,  

3. badanie techniczne instalacji oświetlenia ewakuacyjnego 

zainstalowanego w obiekcie – Teatr,  

4. badanie techniczne instalacji elektroenergetycznych zainstalowanych 

w obiekcie – Teatr, 

5. naprawa instalacji piorunochronnej – budynek Rynek 43. 
 

7. Warunki zlecenia:  

1) Wykonanie zlecenia z należytą dokładnością.  

2) Wystawienie niezbędnych zaświadczeń dla Państwowej Straży Pożarnej.  

8. Treść oferty:  

1) nazwa i adres zleceniodawcy,  

2) NIP,  

3) REGON,  
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4) nr rachunku bankowego,  

5) oświadczenie o akceptacji zakresu i warunków zlecenia,  

6) dokumenty potwierdzające wymaganie niezbędne,  

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w dokumentach ofertowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. 

zm.),  

8) cena usługi: cena netto + obowiązujący podatek VAT. 

9. Osoba uprawniona do udzielania dodatkowych wyjaśnień i okazania 

obiektów:  

Pani Aleksandra Baranowska, telefon komórkowy: 881 51 2000. 

 

Świdnicki Ośrodek Kultury zastrzega możliwość nie wybrania żadnej z ofert bez 

podania przyczyn. 

 

Świdnica, 18.04.2013 r.  


