Kryta Pływainia "OPOCZYNSKA FALA''
26-300 Opoczno, ul. Biernackiego 4A

Opoczno dnia 1 0.04.201 9r.

NIP: 768-16-87-555, REO. 592265398

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
W postępowaniu o wartości poniżej 30 tys. EURO

1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego
Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala" 26-300 Opoczno ul. Biernackiego 4 A
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem

niniejszego

zamówienia

jest

„Wymiana

złóż

filtracyjnych

w

filtrach

basenowych FIBER DOME produkcji DINOTEC" w 201 9r." wraz z utylizacją.
•

•

średnicy 0 1 600 powierzchnia filtracji 2,0lm2 2 szt;
średnicy 0 1 800 powierzchnia filtracji 2,54m2 2 szt;

Złoże filtracyjne wielowarstwowe:
a) Żwir kwarcowy o ziarnistości 3,1 5mm-5,6mm
b) Żwir kwarcowy o ziarnistości 2,0mm-3,15mm
c) Piasek kwarcowy o ziarnistości 0,40mm-0,8mm
d) Hydroantracyt N 3,1 5mm-5,6mm
3. Termin wykonania zamówienia
24.06.201 9 r. - 28.06.201 9 r
4. Inne istotne warunki zamówienia
Udzielenie gwarancji na 24 m-ce
5. Wybór najkorzystniejszej oferty: jako najkorzystniejsza wybrana będzie oferta z najniższą
ceną spośród ofert.
6. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia czyli
•

usuniecia zużytego złoża wraz z utylizacją

•

usunięcie innych zabrudzeń ze zbiornika filtracyjnego

•

dezynfekcja zbiornika filtracyjnego

•

oczyszczenie dysz wlotowych

•

ocena techniczna filtra

•

wypełnienie filtra nowym złożem z zachowaniem wolnej przestrzeni 500 mm zgodnie z
zaleceniem producenta

•

transport potrzebnych materiałów

•

uruchomienie instalacji
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7. Sposób przygotowania oferty.
Ofertę należy sporządzić na załączonym

druku „OFERTA".

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z
dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego
rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty
należy

dołączyć

oryginał

lub

poświadczoną

kopię

stosownego

pełnomocnictwa

wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
Na kopercie należy umieścić napis:
Zapytanie ofertowe na
„Wymiana złóż filtracyjnych w filtrach basenowych FIBER DOME
produkcji DINOTEC".

Ofertę złożyć można osobiście w Administracji Krytej Pływalni „OPOCZYŃSKA FALA",
lub pocztą, na adres:

Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala"
ul. Biernackiego 4 A
26-300 Opoczno
8. Termin złożenia oferty:
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym proszę o uzupełnienie
formularza „OFERTA" oraz przesłanie do dnia 1 5.05.201 9r. do godz. 1 0.00 lub złożyć
można osobiście u Odbiorcy pok. nr.14,na adres:

Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala"
ul. Biernackiego 4 A
26-300 Opoczno
Wykonawca składając podpis na druku „OFERTA" oświadcza, że potwierdza zapoznanie się
i akceptację warunków zapytania oraz zapoznał się z klauzulą informacyjną RODO,
stanowiacą załącznik do zamówienia, Załącznik nr 2.
9. Wykonawca składając podpis na

druku

„OFERTA" oświadcza, że wypełnił obowiązki

informacyjne przewidziane w art. 1 3 lub art. 1 4 RODO) wobec osób fizycznych, od których
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. zamówienia publicznego w niniejszej procedurze.*

Załącznik nr l - Druk „OFERTA"
Załącznik nr2 - Klauzula informacyjna RODO
Załącznik nr3 - Wzór Umowy
10. Zapytanie prowadzone jest bez zastosowania rygorów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych, tj. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy, który stanowi, iż ustawy
nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w
złotych równowartości 30 OOO euro oraz w trybie art. 47 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych.
11. Osoby do kontaktu
Renata Kacprzak-Pacan
tel. 44 736 1 1 31

PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI

1) rozporządzeni e Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarza.niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.I).
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art.13 ust.4 lub art. 14 ust. 5
RODO tresci oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
•

