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Wrocław, dnia 22.04.2020 r. 

Nr Sprawy: PO.2721.10.2020 
L. Dz. 00001413/2020/W 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamawiający: 
Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii 
ul. Stabłowicka 147 
54-066 Wrocław 
 

zaprasza Państwa do złożenia oferty na; 

Wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w 

budynkach znajdujących się we Wrocławiu przy ul. Stabłowickiej 147 

 

zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019, 

poz. 1186). 

I. Przedmiot zamówienia: 
Przegląd obejmuje następujące obiekty: 

1. Budynek nr 3  laboratoryjno-biurowy 6-cio kondygnacyjny o powierzchni  wewnętrznej budynku: 

13 386 m2  w tym pom. wykonane w technologii EX i laboratoria typu Cleanroom. 

2. Kontener z agregatem prądotwórczym 

 

II. Zakres zamówienia: zgodnie z obowiązującą normą PN-HD 60364-6:2016-07, a w szczególności:   

1. Oględziny instalacji elektrycznej i odgromowej (sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznej w 

zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji, osprzęt, zabezpieczeń i środków ochrony od 

porażeń) 

2. Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej tj. pomiary skuteczności zerowania lub inaczej 

pomiar impedancji pętli zwarcia 

 

III. Warunki udziału w postępowaniu 

1. W postepowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy: 

a) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia tj. posiadają uprawnienia 

eksploatacyjne i dozorowe umożliwiające realizację przedmiotu zapytania ofertowego zgodnie z 

wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie prawa. 

b) Posiadają  aktualną , opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 

gospodarczej związanej z przedmiotem zapytania ofertowego na kwotę 500 000 PLN – w celu 

potwierdzenia niniejszego warunku Wykonawca przed rozpoczęciem kontroli winien przesłać na 

adres Zamawiającego potwierdzoną ze zgodnością z oryginałem przez osobę uprawnioną kopię 

stosownej polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego, wraz z potwierdzeniem zapłaty 

składek wynikających z polisy. 

 

IV. Miejsce oraz termin składania ofert: 

1. Oferta powinna być złożona na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: anna.jarosz@port.org.pl nie 

później niż do dnia   27.04.2020 r. włącznie 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
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3. Wykonawca będzie związany z ofertą przez 30 dni od dnia złożenia oferty. 

4. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 

V. Kryteria oceny ofert: 

1. Cena 100 % 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:  

Cena całkowita (C) waga 100 %, według wzoru: 

           Cena minimalna 

Cena (C) = --------------------------- x waga (100)  = ……… Punktów 

                    Cena badana 

Maksymalna ilość zdobytych punktów: 100 

Zdobyta ilość punktów= C 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizowanego przedmiotu zamówienia  w 

przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie zrealizować przedmiotu zamówienia jak również 

do odwołania i zakończenia niniejszego postępowania bez wyboru ofert jak również jego 

unieważnienia. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia finansowe 

w stosunku do Zamawiającego.  

 

VI. Terminy realizacji zamówienia: 12 tygodni od  dnia zawarcia Umowy. Za termin wykonania 

zlecenia strony uznają dostarczenie do siedziby Zamawiającego prawidłowo sporządzonego 

protokołu przeglądu, wraz z załącznikami zgodnie z pkt 7 poniżej. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowy 

termin będzie ustalany w konsultacji z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą. 

VII. Protokół odbioru 

1. Z przeprowadzonego przeglądu stanu technicznego oraz pomiarów instalacji elektrycznych 

Wykonawca musi sporządzić i dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia 

zakończenia przeglądu pisemny protokół. Protokół powinien zawierać: 

1) datę wykonania przeglądu 

2) numer protokołu 

3) oznaczenie badanego obiektu 

4) rodzaj użytych mierników 

5) tabelaryczne zestawienie punktów pomiarowych  

6) wynik pomiarów dla poszczególnych punktów (pozytywny/negatywny) 

7) oznaczenie obwodu badanego  

8) wykaz usterek i nieprawidłowości 

9) określenie zleceń pokontrolnych 

10) informacje o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji. 

2. Protokół musi zostać podpisany przez osoby uprawnione przeprowadzające kontrolę. 

3. Do protokołu należy załączyć skan uprawnień osób wykonywujących kontrolę i  skany świadectw 

wzorcowania mierników, które użyte były do wykonania kontroli.  

VIII. Cena oferty i warunki płatności: 

1. Zamawiający wymaga określenia ceny przedmiotu zamówienia w PLN netto i brutto. 

2. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i jednoznaczną oraz zawierać koszty 

niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia (ryczałtowy charakter wynagrodzenia). 

3. Termin płatności 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, na zasadach 

określonych w umowie. 

4. Faktura może być wystawiona na podstawie podpisanego protokołu odbioru przez Zamawiającego. 

IX. Wykaz załączników: 

1. Formularz ofertowy  
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2. Wzór umowy 

Klauzula informacyjna wynikająca z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 

Klauzula informacyjna wynikająca z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 

1.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:  
1.1.1. Administratorem danych osobowych jest: Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju 
Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. 
1.1.2. Z Inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora można się kontaktować  
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: 
1.1.2.1.w formie elektronicznej na adres e-mail: iod@port.org.pl 
1.1.2.2.w formie pisemnej na adres siedziby Administratora.  
1.1.3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr PO.2721.10.2020 pn. Wykonanie 5-letniego 
przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach znajdujących się we 
Wrocławiu przy ul. Stabłowickiej 147, 54-066 Wrocław. Podanie danych osobowych jest wymogiem 
ustawowym, a ich niepodanie uniemożliwia udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
1.1.4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP.  
1.1.5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 5 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 
1.1.6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO. 
1.1.7. Wykonawca posiada: 
1.1.7.1.na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, 
1.1.7.2.na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania przekazanych danych osobowych (Skorzystanie z 
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
ani zmianą postanowień umowy zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu 
oraz jego załączników), 
1.1.7.3.na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  
w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania  
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub  
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),  
1.1.7.4.prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie 
przekazanych danych osobowych dotyczących wykonawcy narusza przepisy RODO. 
1.1.8. Wykonawcy nie przysługuje:  
1.1.8.1.w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,  
1.1.8.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,  
1.1.8.3.na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania przekazanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

 
 

Beata Chodyńska 
Kierownik Działu Zakupów 

………………………………………………… 
(podpis osoby upoważnionej) 


