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ZAPYTANIE OFERTOWE 
W postępowaniu, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto. 

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r – 
Prawo zamówień publicznych.  

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach 

Pl. W. Kilara 1 

40-202 Katowice 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT 
w zakresie wykonania przeglądów i konserwacji  

Systemu Sygnalizacji Pożaru i Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego 

ZPP/NOSPR/2/6/2022 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów i konserwacji Systemu Sygnalizacji Pożaru 
i Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego – zgodnie z zakresem i terminami określonymi 
w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego – Szczegółowy zakres czynności.  

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Ofertę stanowi: Formularzu ofertowy (stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania) oraz 

wykaz osób (stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zapytania).  
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, powinna zawierać datę sporządzenia oraz czytelny 

podpis Oferenta (w przypadku nieczytelnego podpisu wraz z pieczęcią imienną umożliwiającą 
identyfikację osoby składającej ofertę). 

3. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od podpisania umowy, 
Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert. 



IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Od wykonawców biorących udział w postępowaniu wymaga się: 

1. Posiadania aktualnego certyfikatu potwierdzającego autoryzacje firmy SCHRACK- SECONET 
(BMZ-INTEGRAL, INTEGRAL-EVOLUTION) w zakresie montażu, serwisowania i programowania 
centrali pożarowych. 

2. Posiadania zespołu, który powinien się składać z co najmniej czterech osób, w tym co najmniej: 
a) każda z osób wchodzących w skład zespołu winna posiadać odpowiednie uprawnienia do 

wykonywania czynności, które będzie realizować (minimum „E” uprawniające do 
eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV), 

b) jedna z osób posiadająca kategorię „D” uprawniającą do dozoru urządzeń, instalacji i sieci 
o napięciu nie wyższym niż 1 kV, 

- dokumenty na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków należy przedłożyć przed zawarciem 
umowy. Brak dokumentów lub ich niekompletność spowoduje odrzucenie oferty. 

Zamawiający zastrzega sobie w takim przypadku możliwość zawarcia umowy z kolejnym wykonawcą.  

 

V. KRYTERIA OCENY OFERT 

Cena 100% - należy przedstawić cenę brutto za przedmiot zamówienia. Zamawiający nie poniesie 
żadnych dodatkowych kosztów wykonania usługi. W szczególności nie przewiduje się zwrotu kosztów 
dojazdu Wykonawcy do siedziby Zamawiającego. 

Punkty w ramach tego kryterium zostaną przyznane Wykonawcy wg wzoru: 

Cena brutto wykonawcy z najniższą ceną 
cena brutto wykonawcy badanego x 100 

 

VI. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Czas realizacji: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2022 r. 

VI. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23 czerwca 2022 roku do godziny 12:00 przesyłając e-mailem 
na adres: przetarg@nospr.org.pl skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego.  
 
VIII. POZOSTAŁE INFORMACJE 
 

1. Oferta winna być podpisana i zawierać dane do kontaktu z osobą upoważnioną 
do reprezentowania Wykonawcy. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom 
zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako 
najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów. 

3. Oferta może podlegać dalszym negocjacjom cenowym. 
4. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni liczonych od daty upływu terminu 

składania ofert. 
5. Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie poprzedzona zawarciem umowy. 
6. Przed zawarciem umowy wykonawca dostarczy komplet dokumentów -jak w pkt. IV 

Zaproszenia.  



7. Wybór oferty najkorzystniejszej, jak również informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 
nie stanowią momentu zawarcia umowy. Momentem zawarcia umowy jest złożenie podpisów 
na umowie przez Zamawiającego oraz wybranego Wykonawcę. Do momentu podpisania 
umowy, Zamawiający uprawniony jest do unieważnienia postępowania lub wyboru oferty 
innego Wykonawcy. 

8. Zamawiający odrzuci ofertę, która: 
a) nie odpowiada treści zaproszenia oraz załączników do zaproszenia, 
b) jest niezgodna z przepisami, w tym przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
c) zawiera rażąco niską cenę, 
d) zawiera informacje nieprawdziwe lub wprowadzające Zamawiającego w błąd. 

9. Zamawiający uprawniony jest do skierowania do Wykonawcy żądania wyjaśnienia, 
uzupełnienia lub poprawienia, w przypadku gdy treść oferty lub innych dokumentów złożonych 
przez Wykonawcę nie jest zrozumiała, zawiera błędy lub braki. Procedura powyższa może 
dotyczyć również wysokości zaoferowanej ceny, w przypadku gdy Zamawiający uzna ją za 
rażąco niską Powyższe stanowi uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek. W ten 
sposób Zamawiający nie będzie poprawiał błędów lub braków we wskazaniu np. ceny, podpisu 
oferty. 

10. Zamawiający uprawniony jest do unieważnienia wyboru oferty najkorzystniejszej, w przypadku 
powzięcia po tym wyborze informacji powodujących konieczność odrzucenia oferty wybranej. 
W takim przypadku Zamawiający może dokonać wyboru oferty kolejnej. Procedura może być 
powtarzana wielokrotnie. 

11. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonywania 
wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym etapie 
postępowania. 

12. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich 
Oferentów, których Oferty zostały złożone w terminie. 

13. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową. 

 
IX. Osoby do kontaktu: Joanna Ryguła, Romana Hachuła e-mail: przetarg@nospr.org.pl 
 
X. ZAŁĄCZNIKI 

1. Szczegółowy zakres czynności.  
2. Formularz ofertowy (załącznik nr 2) 
3. Wzór umowy (załącznik nr 3) 
4. Wykaz osób. 

 
 

Podpis Kierownika Zamawiającego 
 

Zofia Zembrzuska 
Zastępca Dyrektora NOSPR 

Alina Kantorska-Biegun 
/na oryginale właściwe po 


