
Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów i badań elektrycznych 

w Centrum Sportu Szamotuł Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień publicznych”.  

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 €  

 

 

 
• Zamawiający: 

 

Centrum Sportu Szamotuły Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

ul. Sportowa 6, 64-500 Szamotuły 

NIP: 7872107758 

REGON: 302592018 

KRS: 0000492565 

 

 
1. Przedmiot zapytania ofertowego: Przegląd Instalacji Elektrycznych zgodnie  

z normami prawnymi. 

1A.Badanie okresowe instalacji, pomiary elektryczne  natężenia oświetlenia boiska 

sztucznego w zakresie sprawdzenia skuteczności oświetlenia oraz pomiar natężenia 

oświetlenia wraz z przedstawieniem opisu, oraz protokołu z pomiarów. Termin wykonania 

powyższych procedur – marzec 2020 r. – w celu oszacowania zakresu prac należy dokonać 

wizji lokalnej 

1B.Badanie okresowe instalacji elektrycznej pomieszczeń gospodarczych budynku 

klubowego, toalet przy stadionie, garaży, kasy oraz oświetlenia terenu w zakresie oględzin, 

skuteczności szybkiego wyłączenia, rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, badania 

wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego, sprawdzenie ciągłości przewodów 

ochronnych i połączeń wyrównawczych, badanie wyłącznika głównego, badanie i pomiar 

instalacji odgromowej wraz z przedstawieniem opisu, oraz protokołu  

z pomiarów – Październik 2020r.- – w celu oszacowania zakresu prac należy dokonać wizji 

lokalnej 

1C.Badanie okresowe instalacji elektrycznej w Hali Wacław z zadziałania oświetlenia 

awaryjnego, głównego wyłącznika prądu, oprawy oświetlenia awaryjnego i podstawowego, 

instalację odgromową, system CCTV I SSWiN, okablowanie strukturalne, system 

sygnalizacji pożaru wraz z przedstawieniem opisu, oraz protokołu  

z pomiarów – Październik 2020 - – w celu oszacowania zakresu prac należy dokonać wizji 

lokalnej (możliwość wglądu do projektu w siedzibie zamawiającego) 

 

 

2.  Termin realizacji i istotne warunki zamówienia 

 

✓ Terminy realizacja zgodny z terminami ujętymi w pkt 1. zapytania 

 

a. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

b. Zamawiający zastrzega sobie prawo reklamacji, co do powyższych usług 

c. Przedstawiona cena powinna być podana w kwocie netto oraz uwzględniać 

VAT za usługę. 

d. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane  

z realizacją przedmiotu zamówienia. 

e. Najważniejszym kryterium wyboru będzie cena netto za wszystkie koszty 

związane z realizacją zamówienia. 
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f. Rozliczenie transakcji następować będzie po otrzymaniu przez 

zamawiającego  protokołu przekazania bez uwag przelewem na konto 

wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury przez Wykonawcę. 

 

g. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty,  

w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom 

określonym przez Zamawiającego 

h. Centrum Sportu Szamotuły Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

zaznacza, iż  wykonawca  może ulec zmianie w przypadku naruszenia 

zasad określonych w niniejszym zapytaniu. 

i. Oferty należy składać w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty lub 

elektronicznie  na adres: Centrum Sportu Szamotuły Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością ul. Sportowa 6, 64-500 Szamotuły  lub pocztą 

elektroniczną na adres: sekretariat@csszamotuly.pl w terminie do 

06.03.2020r. do godz. 08.00.  

j. Formularz oferty należy sporządzić, na podstawie wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

k. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Bartosz Węglewski  

tel. 794 566 588  e – mail: b.weglewski@csszamotuly.pl 

 

3. Klauzula informacyjna RODO 

• Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15  ust. 1 i 3 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej 

RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż: 

a. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Sportu 

Szamotuły Sp. z o.o.  

b. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. c ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r.  o 

dostępie do informacji publicznej.  

c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia 

postępowania wraz z nadzorem o udzielenie zamówienia. Dane osobowe 

przetwarzane będą także w celu przeprowadzenia przyszłych badań 

naukowych,  historycznych, czy statystycznych.  

d. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:  

e. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 8 i art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

f. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne 

lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w 

celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,  

g. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane 

osobowe dla których Administratorem jest Centrum Sportu Szamotuły Sp. 

z o.o. 
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h. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do 

realizacji celu/celów określonych w pkt. 4, wynikający z  przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz z 

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach. Po tym czasie Pani/Pana dane osobowe mogą być 

przechowywane przez okres wymagany przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

i. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:  

j. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii. Administrator 

dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych, które 

podlegają przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się 

osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej 

wysokości, wynikającej z kosztów administracyjnych.  

k. Jeśli wykonanie wyżej wymienionego obowiązku wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, 

której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji, mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.  

l. uzyskania informacji  o kategoriach odnośnych danych osobowych,  

m. do sprostowania swoich nieprawidłowych danych osobowych lub 

uzupełnienia swoich niekompletnych danych osobowych. Skorzystanie z 

tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu, ani zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym  z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych.  

n. do usunięcia danych osobowych, w przypadkach gdy:  

o. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane 

lub w inny sposób          przetwarzane,  

p. osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych i 

nie występują prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,  

q. osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych na 

potrzeby marketingu bezpośredniego, 

r. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,  

s. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku, 

wynikającego z przepisów prawa,  

t. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach gdy:  

u. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,  

v. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, 

sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich 

przetwarzania,  

w. dane osobowe nie są już potrzebne administratorowi do celów 

przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,  

x. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych  nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.  

y. przenoszenia swoich danych,  

z. wzniesienia skargi do organu nadzorczego,  

aa. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli nie występują 

prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.  
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bb. W celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-h)  należy 

skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych 

Osobowych.   

cc. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu 

ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

dd. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.  

ee. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane organizacjom 

międzynarodowym oraz do państw trzecich.   

ff. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 

będą profilowane.  
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Załączniki: 

Formularz ofertowy - załącznik nr 1  

 

 

………………………………..………………… 

/pieczęć wykonawcy 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
1. Zamawiający 

Centrum Sportu Szamotuły Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  

ul. Sportowa 6, 64-500 Szamotuły 

  

2. Wykonawca 

Dane: 

Nazwa firmy:  

Adres firmy:  

NIP:  e-mail:  

Nr Tel.  

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 

„ Oferta  wykonanie przeglądów i badań elektrycznych  

w  Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o” 

 

1. Oferuję za przedmiot zamówienia następującą cenę: 

 

 

 

 

 

 

 

Razem słownie złotych netto + VAT 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. Akceptuję  termin  wykonania zamówienia określony w zapytaniu ofertowym. 

 

                          

 

……………………………………………… ………………………………. 

/miejscowość, data/       /podpis osoby upoważnionej/ 

USŁUGA 

 

CENEA 

1A   

1B  

1C  


