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     Szamotuły, dnia 19.02.2020r. 

 

 

Zapytanie ofertowe poniżej kwoty  30 000 EURO 

na przygotowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego  

dla Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o. 

 

 

Spełniając zakres merytoryczny wynikający z § 6.1 na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr. 109, poz. 719). Składa zapytanie 

ofertowe na przygotowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Centrum Sportu 

Szamotuły Sp. z o.o. 

1. Termin wykonania aktualizacji:  30 dni od daty podpisania zlecenia na wykonanie usługi. 

2. Oferty należy składać droga mailową lub w formie papierowej do dnia 4 marca 2020 roku 

do godziny 7:00 na adres mailowy sekretariat@csszamotuly.pl lub w sekretariacie 

Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o. , który znajduje się przy ul. Sportowej 6 w 

Szamotułach, z dopiskiem „Oferta na aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 

dla CS Szamotuły”. 

3. Oferta winna zawierać cenę dwóch kompletów Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.  

( komplet oznacza ( wersję papierową 1 egzemplarz + zapis PDF na pendrivie) 

4. Wskazana wizja lokalna obiektu w terminie uzgodnionym z Zamawiającym  

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający stosowne 

uprawnienia do wykonywania czynności stanowiących przedmiot zamówienia oraz w 

ostatnich dwóch latach wykonali IBP na obiekt użyteczności publicznej o kubaturze 

1000m2 . W celu potwierdzenia wyżej wymienionego warunku wraz z ofertą winna być 

dostarczona kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie odpowiednich uprawnień 

oraz potwierdzenie wykonania IBP w ostatnich dwóch latach na obiekcie użyteczności 

publicznej o kubaturze 1000m2 

6. Oferta musi obejmować całość zamówienia 

7. Kryterium wyboru oferty – 100% cena. 

8. Osobą uprawnioną do kontaktu – Manager CS Szamotuły Bartosz Węglewski – tel 

794 566 588, e-mail: b.weglewski@csszamotuly.pl  

9. Rozpatrzenie ofert nastąpi 4 marca o godzinie 9:00 w Sali konferencyjnej biura CS 

Szamotuły, przy ul. Sportowej 6 w Szamotułach. Informacja o zwycięzcy zostanie 

przekazana drogą mailową wykonawcom.  
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