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Zapytanie Ofertowe nr RWT/BZ/DNW/272-REG/204/62/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaproszenie do złożenia oferty: 
 

„Dostawę zakup i montaż oświetlenia LED wraz z jego dostosowaniem  
do obowiązujących przepisów i wymogów w tym zakresie w obiekcie  

sportowo-rekreacyjnym „Hala Sportowa” 

 
 
 

Lokalizacja: AMW REWITA Oddział Solina - Solina 195, 38-610 Polańczyk 
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I. Nazwa, Adres Zamawiającego Oraz Przedmiot Zamawiającego 

 Zamawiający:  AMW REWITA Sp. z o.o.  

Adres:  ul. Św. Jacka Odrowąża 15 03-310 Warszawa 

 

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: 

 Dostawę zakup i montaż oświetlenia LED w raz z jego dostosowaniem do obowiązujących 

przepisów i wymogów w tym zakresie w obiekcie sportowo-rekreacyjnym „Hala Sportowa” 

II. Ogólne Zasady  

1. Podstawy prawne : Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie Regulaminu Zakupów AMW 

REWITA Sp. z o.o.  

2. Kryteria oceny ofert : Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował  

kryterium - 100% Cena 

3. Termin składania ofert : termin składania ofert wynosi do 10.10.2019 r. 

a. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. 

b. Liczy się data wpływu oferty na jeden ze wskazanych adresów. 

4. Sposób sporządzenia oferty : Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór 

stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, zgodnie z wymaganiami umieszczonymi  

w zapytaniu. 

5. Odrzuceniu podlegają oferty: 

a. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 

b. złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym, 

c. złożone po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym, 

d. wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dostawę zakup i montaż oświetlenia LED w raz z jego dostosowaniem do obowiązujących 

przepisów i wymogów w tym zakresie w obiekcje sportowo-rekreacyjnym „Hala Sportowa”   

w Oddziale  Solina   

 

1. Dostarczenie i wymiana oświetlenia żarowego na oświetlenie LED  

2. Dostarczenie i wymiana świetlówek liniowych typu LF na świetlówki liniowe LED  

3. Dostarczenie i montaż opraw oświetleniowych wewnętrznych z czujnikami ruchu   

4. Dostarczenie i montaż opraw oświetleniowych zewnętrznych 

5. Dostosowanie oświetlenia do obowiązujących przepisów i wymogów 

6. Dokumentacja powykonawcza 
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Oferta Wykonawcy winna zostać skalkulowana po odbyciu wizji lokalnej, zapoznaniu się z terenem 

prowadzenia działań remontowych, zakresem planowanych prac i wyjaśnieniami Zamawiającego. 

Wykonawca oświadcza że złożona Oferta jest wystarczająca do realizacji Przedmiotu Umowy i uzyskania 

wskazanego przez Zamawiającego umówionego rezultatu w oferowanych terminach i wynagrodzeniu. 

Wymagania szczegółowe: 

- oferta Wykonawcy powinna uwzględniać wszystkie materiały i prace towarzyszące wynikające  

z montażu oświetlenia, 

- Wykonawca ma obowiązek odbyć wizję lokalną z Zamawiającym, zapoznać się z terenem budowy  

i wskazanym zakresem, 

- przedmiot zlecenia będzie realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami 

technicznymi w tym zakresie a w szczególności mającymi zastosowanie dla obiektów sportowo-

rekreacyjnych, 

- Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny nie stwarzający 

zagrożenia dla osób przebywających na terenie i w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót, 

- Osoba realizująca przedmiot zapytania w imieniu Wykonawcy, powinna posiadać niezbędne 

uprawnienia elektryczne SEP jak również wykonać wszystkie roboty zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami oraz zgodnie ze sztuka budowlaną, 

- w czasie prowadzenia robót wynikających z opisu zamówienia, przerwy w dostawie zasilania nie mogą 

być długotrwałe i uniemożliwiające bieżącą działalność , 

- Wykonawca ma obowiązek wykonania pomiarów elektrycznych z udziałem przedstawiciela 

Użytkownika oraz przedłożyć protokoły z pomiarów, 

- organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem, 

- wywóz odpadów i ich utylizacja , 

- przed przystąpieniem do robót zabezpieczyć teren przed dostępem osób trzecich , 

- opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej zawierającej w szczególności atesty 

wbudowanych materiałów oraz protokoły z wykonywanych  pomiarów, 

- natychmiastowe usunięcie w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych w trakcie 

realizacji robót, 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność z warunkami 

technicznymi wykonawstwa oraz sztuką budowlaną, 

- zminimalizowanie terenu potrzebnego do realizacji inwestycji,  

- brak zakłóceń życia społecznego i gospodarczego na terenie, w obrębie którego realizowana jest 

inwestycja. 

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Czas sporządzenia pełnego przedmiotu zamówienia określa się do 1 miesiąca od daty podpisania 

Umowy. 
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V. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM  

Osoby upoważnione:  

Przedstawiciel Centrali AMW Rewita    – Piotr Filipowicz ; p.filipowicz@rewita.pl ; tel.885 851 939 

Wizja lokalna - Zamawiający informuje o konieczności dokonania wizji lokalnej w miejscu 

prowadzenia robót w celu zapoznania się ze stanem faktycznym. W sprawie wizji lokalnej należy 

kontaktować się z osoba odpowiedzialną z poszczególnych Oddziałów. 

VI. INFORMACJE POZOSTAŁE 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych (e-

mail/telefon) po otrzymaniu ofert. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia podobnych zamówień w wysokości do 20% 

wartości podstawowej zamówienia. 

3. Zamawiający zastrzega możliwość drobnej modyfikacji  zakresu wskazanego powyżej, po uprzedniej 

konsultacji z Wykonawcą. 

4. Przez Przedmiot Umowy rozumie się zakres przedstawiony w Umowie wraz z jej załącznikami oraz 

ofertę Wykonawcy. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy Umową a ofertą Wykonawcy 

pierwszeństwo zastosowania mają postanowienia Umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia procedury na każdym jej etapie bez podania 

przyczyny, a Wykonawca nie ma prawa z tego tytułu do żadnych roszczeń. 

6. Brak odpowiedzi ze strony Spółki nie stanowi przyjęcia oferty. 

7. Zapytanie ofertowe stanowi zaproszenie do złożenia ofert i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu 

cywilnego. 

 

VII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 

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”, informujemy, 

że:  

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AMW REWITA Sp. z o.o., ul. św. J. Odrowąża 

15, 03-310 Warszawa; 

- inspektorem ochrony danych osobowych w AMW REWITA Sp.  z o.o. jest Pani Agnieszka Radtke, 

kontakt: adres e-mail iod@rewita.pl; 

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotu umowy na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. b RODO prowadzonym zgodnie z Regulaminem zakupów w AMW Sp. z o.o.; 

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wspólnicy i pracownicy Administratora w zakresie 

swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.  

mailto:p.filipowicz@rewita.pl
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- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 6 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; Dostawę zakup i montaż oświetlenia LED oraz 

towarzyszącego osprzętu elektrycznego   w Oddziałach Zakopane, Mielno, Solina   

- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

przenoszenia danych. 

- Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

- Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji 

przedmiotu umowy 

 

VIII. ZAŁĄCZNIKI 

- Formularz ofertowy. 

 


