
Nysa. dn. 10.05.2019r.Ośrodek Pomocy Społecznej 

w  Nysie

ul. KEN 1A 48-303-Nysa 

tel: 77/4336746

I. Zamawiający 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. KEN 1A

48-300 Nysa

II. Opis przedmioty zamówienia:

W związku z zaleceniami pokontrolnymi jakie należy wykonać w Budynku Noclegowni 
i Ogrzewalni przy ul. Baligrodzkiej 7 w Nysie proszę o wycenę usługi polegającej na:

1. Usunięciu materiałów palnych z nieużytkowego poddasza budynku Noclegowni i Ogrzewalni przy 
ul. Baligrodzkiej 7,48-303 Nysa.
Podstawy prawne obowiązku nr ł : § 4 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochron}' przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych lub terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109. poz. 719 ze zm.). Istnieje możliwość 
dostosowania poddasza do pełnionej funkcji składowania materiałów w postaci zmiany sposobu 
użytkowania z funkcji nieużytkowej na użytkową.
Termin wykonania: 29.11.2019r.

2. Zainstalowaniu opraw oświetleniowych na podłożu niepalnym na nieużytkowym poddaszu budynku 
Noclegowni i Ogrzewalni przy ul. Baligrodzkiej 7.48-303 Nysa.
Podstawy prawne obowiązku nr 2: § 4 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 ze zm.
Termin wykonania: 29.11.2019r.

3. Wyposażeniu budynku Noclegowni i Ogrzewalni przy ul. Baligrodzkiej 7. 48-303 Nysa w instalację 
przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
Podstawa prawna obowiązku nr 3: § 4 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych lub terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 ze zm.).
Termin wykonania: 29.11.2019r.



4. Wyposażeniu budynku Noclegowni i Ogrzewalni przy ul. Baligrodzkiej 7. 48-303 Nysa w instalację 
hydrantów wewnętrznych „25”.
Podstawa prawna obowiązku nr 4: § 19 ust. 1 pkt 2a rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w  sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych lub terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 ze zm.).
Termin wykonania: 29.11.2019r.

5. Zamontowaniu drzwi o klasie odporności ogniowej co najmniej EI30 będące obudową drogi 
ewakuacyjnej, oddzielające piwnicę od pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku Noclegowni i 
Ogrzewalni przy ul. Baligrodzkiej 7.48-303 Nysa.
Podstawa prawna obowiązku nr 5: § 15 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109. poz. 719 ze zm.
Termin wykonania: 31.10.2019r.

6. Wykonaniu nawiewu świeżego powietrza do kotłowni zgodnie z warunkami technicznymi.
Termin wykonania: 31.10.2019r.

7. Wydzieleniu miejsca składowania opału ( węgla) w pomieszczeniu kotłowni (zasieku) dla kotła do 25 
KW.
Termin wykonania: 31.10.2019r.

8. Zamontowaniu nawietrzaków w oknach PCV w pomieszczeniach mieszkalnych.
Termin wykonania: 31.10.2019r.

W celu dokładnego oszacowania kosztu w/ w usługi zalecana wizja lokalna w budynku 
Noclegowni i Ogrzewalni pr/y ul. Baligrodzkiej 7 w Nysie.

ILI. Przystępując do udziału w postępowaniu firma powinna posiadać:

1) wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,

2) odpowiedni potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia.

IV. Miejsce oraz termin składania ofert:

1. Ofertę należy składać do dnia 23.05.2019r. do godz. 14.00 w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Nysie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A ( p. 39 sekretariat), pocztą ( liczy 
się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego) lub na adres email .urhaniak

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 23.05.2019r. do godziny 15.00

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.



5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert.

6. Ofertę należy złożyć na załącznikach dołączonych do oferty.

V. Ocena ofert.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów.

Cena 100%

Dodatkowe informacje udziela P. Ewelina Urbaniak nr teł. 77447 23 94

VI. Płatność Zleceniodawcy:

Wykonanie usługi na podstawie umowy.

Płatność na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego po wykonaniu całości usługi.

Płatność przelewem w terminie 14 dni od dnia zakończenia zlecenia.

Zamawiający tj. Ośrodek Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości 

zakupu towaru podanego w zapytaniu ofertowym bez podawania przyczyny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego bez podania 
przyczyny.

Ośroc
d y r e k t o r

/  ' ^^ołscznej 

Ferdyn



Załącznik Nr 1

OFERTA WYKONAWCY

Zamawiający 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie

ul. KEN 1A
48-303 Nysa

Dane składającego ofertę

Imię, Nazwisko/Nazwa firmy........

Adres zamieszkania/adres firmy....

Adres e-m ail...................................

Nr telefonu ....................................

Składam ofertę następującej treści:

L.p. Opis przedmiotu zamówienia Cena brutto za wykonanie usługi
1. 2. 3

1.

Usunięcie materiałów palnych z nieużytkowego 
poddasza budynku Noclegowni i Ogrzewalni przy 
ul. Baligrodzkiej 7,48-303 Nysa.
Podstawy prawne obowiązku nr 1: § 4 ust.
1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracj i z dnia 7 czerwca 2010 
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych lub terenów 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 ze zm.). Istnieje 
możliwość dostosowania poddasza do pełnionej 
funkcji składowania materiałów w postaci zmiany 
sposobu użytkowania z funkcji nieużytkowej na 
użytkową.
Termin wykonania: 29.11.2019r.

2. Zainstalowanie opraw oświetleniowych na podłożu 
niepalnym na nieużytkowym poddaszu budynku 
Noclegowni i Ogrzewalni przy ul. Baligrodzkiej 7 .48- 
303 Nysa. Podstawy prawne obowiązku nr 2: § 4 ust. 1 
pkt 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 
109. poz. 719 ze zm.
Termin wykonania: 29.11.2019r.



3. Wyposażenie budynku Noclegowni i Ogrzewalni przy 
ul. Baligrodzkiej 7, 48-303 Nysa w instalację 
przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
Podstawa prawna obowiązku nr 3: § 4 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych lub terenów (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 109, poz. 719 ze zm.).
Termin wykonania: 29,U.2019r.

4. Wyposażenie budynku Noclegowni i Ogrzewalni przy 
ul. Baligrodzkiej 7, 48-303 Nysa w instalację 
hydrantów wewnętrznych „25”.
Podstawa prawna obowiązku nr 4: § 19 ust. 1 pkt 2a 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych lub terenów (Dz. U. z 2010 r.
Nr 109, poz. 719 ze zm.).
Termin wykonania: 29.11.2019r.

5. Zamontowanie drzwi o klasie odporności ogniowej co 
najmniej EDO będące obudową drogi ewakuacyjnej, 
oddzielające piwnicę od pierwszej kondygnacji 
nadziemnej budynku Noclegowni i Ogrzewalni przy ul. 
Baligrodzkiej 7.48-303 Nysa.
Podstawa prawna obowiązku nr 5: § 15 ust. 1 pkt 3 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracj i z dnia 7 czeiwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 
109, poz. 719zezm.
Termin wykonania: 31.10.2019r.

6. Wykonanie nawiewu świeżego powietrza do kotłowni 
zgodnie z warunkami technicznymi.
Termin wy konania: 31.10.2019r.

7. Wydzielenie miejsca składowania opalu ( węgla) w 
pomieszczeniu kotłowni (zasieku) dla kotła do 25 KW.
Termin wykonania: 31.10.2019r.



8. Zamontowanie nawietrzaków w oknach PC V 
w pomieszczeniach mieszkalnych.
Termin wykonania: 31.10.2019r.

RAZEM CENA BRUTTO: (1+2+3+4+5+6+7+8)

Załączniki do oferty:

j ................................................

Miejscowość................................................. . data

podpis składającego ofertę



Załącznik Nr 2

Imię, nazwisko Nazwa Firmy 
Adres Wykonawcy 
Składającego ofertę

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest wykonanie zaleceń 
pokontrolnych w budynku Noclegowni i Ogrzewalni przy ul. Baligrodzkiej 7 w Nysie zgodnie z treścią zapytania 
ofertowego.

oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego z dn ia ..............................

miejscowość dnia

podpis osoby upoważnionej do podpisu



Załącznik nr 3

Imię, nazwisko Nazwa Firmy 
Adres Wykonawcy 
Składającego ofertę

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu oświadczam, że posiadam:

1) wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,
2) odpowiedni potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia.

miejscowość dnia

podpis osoby upoważnionej do podpisu


