
Pińczów, 21.10.2020 r.

Znak:PSCK.Z13/2020
ZAPYTANIE O CENĘ

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury kieruję zapytanie o cenę na zadanie: 

„Obsługa kotłowni gazowej w budynku Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury 
w Pińczowie przy ul. J. Piłsudskiego 2A w okresie 01.01.2021 - 31.12.2021 r. „

I. ZAMAWIAJĄCY:

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury 
ul. J. Piłsudskiego 2A
28-400 Pińczów
tel. 413572424

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Obsługa,  konserwacja i  nadzór nad kotłownią gazową ogrzewającą budynek Pińczowskiego Samorządowego
Centrum Kultury w Pińczowie z siedzibą przy ulicy J. Piłsudskiego 2A w okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021 r. w
następującym zakresie:

lp. Rodzaj działania Ilość

1 Konserwacja miesięczna 12

2 Coroczny przegląd przygotowujący do sezonu grzewczego 1

Do obowiązków Zleceniobiorcy należeć będzie:
 Prawidłowe  i  ciągłe  prowadzenie  ruchu  kotłowni wyposażonej w dwa kotły gazowe firmy WOLF typ MGK 

o mocy 210 kW każdy, według   instrukcji  obsługi urządzeń zamontowanych w w/w kotłowni przy 
zachowaniu obowiązujących w  tym zakresie przepisów, a w szczególności utrzymywanie prawidłowych 
parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci  w  celu zapewnienia wymaganej temperatury
w lokalach budynku zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach.

 Konserwacja urządzeń kotłowni wraz z wewnętrzną instalacją c.o w budynku pozwalająca utrzymać 
sprawne funkcjonowanie instalacji grzewczej.

 Prowadzenie książek ruchu kotłowni.
 Przygotowanie kotłowni do nowego sezonu grzewczego:

a - czyszczeniu konserwacja kotłów 
b - coroczny obowiązkowy przegląd instalacji gazowej
c - uczestnictwo w przeglądach dozoru technicznego, kominiarskich i firmy gazowej 

 Utrzymanie porządku w pomieszczeniu kotłowni.
 Przestrzeganie  przepisów  BHP  przy  wykonywaniu  powierzonych  obowiązków.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 1 rok od podpisania umowy

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać do dnia 4.11.2020 r. do godziny 14.00: 

- w wersji papierowej w sekretariacie Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury, ul. J. Piłsudskiego 

2A, 28-400 Pińczów, 

- lub w wersji elektronicznej przesłać na adres mailowy: oferty@psck.pl,  

2.   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

mailto:oferty@psck.pl


3.   Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania i  oceny ofert  Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści

złożonych ofert.

V. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 cena  -  100%

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Umowa z wybranym Oferentem zostanie podpisana do końca bieżącego roku.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Postępowanie   nie  jest  prowadzone  w  oparciu  o  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  oraz
zastrzegamy  sobie  prawo  do  nie  wyłonienia  oferenta  w  ramach  przedmiotowego  ogłoszenia  bez  podania
przyczyny. 

Dodatkowych  informacji  udziela  pracownik  PSCK  Agnieszka  Kucybała  pod  numerem  telefonu  
41 357 24 24 w. 111 oraz adresem email: a.kucybala@psck.pl

VIII. ZAŁĄCZNIKI

- zał. 1 Formularza Oferty

- zał. 2 Klauzula informacyjna
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