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Świdnica, 26 stycznia 2015r. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Świdnicki Ośrodek Kultury zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej 

na wykonanie usługi badania, przeglądu i konserwacji hydrantów wewnętrznych DN 52  

w obiekcie Teatru Świdnickiego Ośrodka Kultury Rynek 43 

 

Zapytanie ofertowe 

 

1. Okres realizacji zamówienia: do 10 marca 2015 r. 

2. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej (przesyłając maila z ofertą na 

adres sok@sok.com.pl)  w terminie do dnia 6 lutego 2015 r. do godziny 15.00 

3. Ocena ofert nastąpi do 10 lutego 2015 r. 

4. Forma świadczenia usługi – umowa  z wykonawcą. 

5. Wymagania niezbędne: 

Posiadanie odpowiednich uprawnień do wykonania przeglądów. 

6. Zakres zlecenia: 

Wykonanie zlecenia z należytą dokładności. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 

usługi badania, przeglądu i konserwacji hydrantów wewnętrznych DN 52 w budynku Teatru 

Świdnickiego Ośrodka Kultury Rynek 43 w Świdnicy 

Badanie, przegląd i konserwacja hydrantów wewnętrznych DN 52 - szt. 13 

Badanie ciśnienia i wydajności wodnej sieci hydrantowej 

Wykonawca po zakończonym przeglądzie sporządzi protokoły z w/w czynności. 

Wykonawca w protokole podaje ilość hydrantów  niespełniających wymogów. Wykonawca 

po dokonanym przeglądzie i konserwacji hydrantów oraz wykonanych badaniach ciśnienia i 

wydajności sieci hydrantowej umieści na każdym z tych urządzeń kontrolkę zawierającą 

nazwę firmy, która dokonała przeglądu, datę wykonania przeglądu, datę następnego 

przeglądu oraz imię i nazwisko osoby dokonującej wyżej wymienionych czynności. 

 

7. Treść oferty:  

Ofertę należy sporządzić w języku polskim i złożyć pocztą elektroniczną na adres 

sok@sok.com.pl  do dnia 6 lutego 2015 r. Oferta winna być podpisana przez osobę 
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Wykonawcę lub jego upełnomocnionego przedstawiciela (pełnomocnictwo winno zostać 

złożone wraz z ofertą )  

 

Oferta musi zawierać: 

1) nazwa i adres zleceniodawcy, 

2) NIP, 

3) REGON 

4) nr rachunku bankowego,  

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

6) oświadczenie, że usługi wymienione wyżej zostaną wykonane zgodnie                                

z obowiązującymi przepisami, w szczególności:  

o Rozporządzeniem MSWiA z dnia 07.06.2010r (Dz.U.Nr 109, poz. 719)                         

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów zgodnie z art. 3 pkt 1,2,3,4 

o Zgodnie z normami w szczególności PN-EN 671-2 oraz PN-EN 671-3 

o Czynności konserwacji i naprawy będą wykonywane zgodnie z zaleceniami 

producenta sprzętu p.pożarowego. 

o oświadczenie, że Wykonawca posiada kwalifikacje w zakresie świadczenia 

usług i naprawy sprzętu przeciwpożarowego oraz, że prowadzi działalność w 

zakresie świadczenia w/w usług 

7) dokumenty określającego uprawnienia do wykonania badań, 

8) 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. Osoba uprawniona do kontaktów: Pani Aleksandra Baranowska, a.baranowska@sok.com.pl, 

telefon komórkowy: 881 51 2000. 

9.  

10. Świdnicki Ośrodek Kultury zastrzega możliwość nie wybrania żadnej z ofert bez podania 

przyczyn. 

 

 

 

 

 

 


