
ZAPROSZBNIE

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustarvicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Sandomierska 26A'27-400 Ostrowiec Świętokrryski zaprasza do śkładania ofert na

wykonanie przeglądów i pomiarów instalacji elekiĘcznej i odgromowej
w obiekcie CKU jak niżej:

I. CharakterysĘka budynku i instalacji

1. Ptzeznaczenie budynku - prowadzenie działalności edukacyjnej.
2. Powierzchnia użytkowa- 3.389,5 m2
3. Przeznaczenie pomieszczeń - sale lekcyjne, pracownie komputerowe, sala

gimnastyczna, sala konferencyjna, pomieszczenia administracyjno-biurowe
i gospodarcze.

4. Liczba pięter - 2
5. Napięcie instalacji elektrycznej - 230v
6. Liczbatablic głównych - 1

7. Liczbatablic piętrowych _ 11

8. Liczbatablic wewnętrznych - 11

9. Liczba gniazd230YlZ - ok. 450
10. Instalacja odgromowa - 20 zacisków kontrolnych i przewodów odprowadzających.
11. Wewnętrzna wymiennikownia c.c.w. i c.o. w piwnicach budynku.

H. Specyfikacja zakresu robót

1. Szczegółowy zakres okresowego pięcioletniego przeglądu i pomiarów instalacji
elektrycznej w pomieszczeniach CKU obejmuje:

a) wykonanie okresowego pięcioletniego przeglądu obejmującego pomiary instalacji
elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń
i środków ochrony od porażeń' oporności izolacji przewodów oraz uziemień
instalacji i aparatów, zgodnie Z art. 62 ustawy z dnia 7 \ipca 1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity - Dz.U . z 2016r., poz. 290)

b) usunięcie drobnych usterek stwierdzonych w trakcie wykonywaniabadan,
c) sporządzenie w dwóch egzemplarzach protokołow zwykonanych badań.

Ż. W zakres usuwania stwierdzonych, drobnych usterek instalacji elektrycznej
w pomieszczeniach CKU wchodzi:

a) wymiana zuŻylych oraz niewłaściwych włączników lub gniazd wtykowych
230YlZ (do 10 sa./obiekt)

b) wymiana niewłaściwych lub uszkodzonych bezpiecznlków/wyłączników
nadmiarowo-prądowych (do 10 szt./obiekt)

c) czy szczenię rczdzielni elektrycznych
d) wykonanie/uzupełnienie opisów tablic elektrycznych
e) wykonanie/uzupełnienie oznakowania utządzeń elektrycznych, w tym gniazd

i wyłączników.
3. Szczegółowy zakres okresowego pięcioletniego przeglądu i pomiarów instalacji

odgromowej obejmuje:
a) wykonanie okresowego pięcioletniego przeglądu obejmującego pomiary instalacji

piorunochronnej w zakresię stanu sprawnoŚci połączeń, osprzętu, zabezpieczen
' i Środków ochrony od porażeń' oporności izolacji przewodów oraz uziemietl

instalacji i aparatów, zgodnie z ar:t. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tekst j ednolity - Dz.U . z 201 6 r., poz. 290)

b) usunięcie drobnych usterek stwierdzonych w trakcie wykonywania przeglądu,
c) sporządzenie w dwóch egzempIaruach protokołów z wykonanych badań.

4. W zakres usuwania drobnych usterek instalacji odgromowej wchodzi:
a) uzupełnienie lub wymiana zacisków kontrolnych



b) uzupełnienie wsporników pionowych i poziomych - do 10 sztlobiekt
c) uzupełnienie krótkich elementów przewodów odprowadzających - do 5 mb./obiekt
d) wykonanie/uzupełnienie oznakow ania urządzeń odgromowych.

III. Termin wykonania

Wymagany termin realizacji zamówienia do 28.10.2016 r.

IV. Składanie ofert

oferty mogą składać osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia zawodowe oraz
posiadają zarejestrowaną dziaŁalnoŚó gospo darczą. oferta musi zawierać:

a) rtazwę firmy z adresem
b) numery: NIP, REGON fieŻeli nadany)
c) nr telefonu
d) adres e-mail
e) ploponowanąłączną cenę netto i brutto (cenę zawierającąskładowe ceny zaroboty)
ł podpis osoby upoważnionej
g) decyzję o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (aktualny wydruk z CEIDG)

lub odpis z KRS wydany nie wcześniej niz 3 miesiące przed terminem składania
ofert.

Do oferty nalezy załączyć poświadczone za zgodność przez W}'konawcę kserokopie
Świadectw kwalifikacyjnych osób uprawnionych do kontroli okresowvch instalacji
elektrycznych i piorunochronnych i przewidzianych do wvkonania prac.

ofer1y na|eży składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

,,WYKoNANIE PRZEGLĄDOW I POMIARÓW
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I ODGROMOWEJ W CKU'

w terminie do 03.10.2016 r. do godziny 15:00 w sekretariacie budynku Centrum Kształcęnia
Ustawicznego, ulica Sandomierska 264, 27 - 400 ostrowiec Świętokrzyski.
W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem poczty prosimy ofertę kierować na adres:
Centrum Kształcenia Ustawicznego, ulica Sandomierska 26A, Ż7 400 ostrowiec
Swiętokrzyski.

Pozostałe informacje

Wańość zamówienia objętego niniejszym zaproszeniem nie moŻę przel<roczyÓ
równowartości w zŁotych kwoty 30.000 EURO nętto. oferty o równowartości powyżej
30.000 EURO (kurs Euro wg Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia
2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę
przeltczania wartoŚci zamówień publicznych) oraz zŁoŻone po terminie nie będą
rozpatrywane.
otwarcie ofeń i rokowania z oferentami mające na celu wybór najkorzystniejszej oferty
zostaną przeprowadzone 04.l0.20t6 r. .o godzinie 10:00 w budynku Centrum
Kształcęnia Ustawicznego' ulica Sandomier ska 26 A, 27 - 4O0 ostrowiec Świętokrzyski.
oferówana cenazawykonanie zamówienia podlega negocjacjom w dół.
Zamawiający zastrzega możliwośó niewybrania Żadnej oferty, jeŻeli cena za wykonanie
zamówienia Zaproponowana w ofertach i/lub uzyskana w trakcie rokowań przeboczy
kwotę, j aką zamawi aj ący mo Że pr Zeznaczyć na s fi nansowanie zamówieni a.

Z wybranym wykonawcą CKU za'wrze umowę na wykonanie prac wg wzoru
stanowiące go załącznik do zapros zenia.
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6. Szczegółowych informacji w sprawach zaptoszenia udziela pan Marian Zdonek od
poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00 w siedzibie cKU, pokój nr 013 lub pod
numerem telefonu 41265-34-67, w. 105.

VI. Zastrzeżenie prawne.

1. Zamawiający Centrum Kształcenia Ustawicznego w ostrowcu Św., oświadcza
i informuje, ze niniejsze zaproszenie ma wyłącznie'charakter sondaŻu rynku pod
kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym.

2. ZłoŻenie oferty nie stwarza po stronie oferenta toszczenia
Kształcenia Ustawicznego w ostrowcu Świętokrzyskim i jego
o zawarcle umowy.

ostrowiec Świętokrzy ski, 22.09.20 l 6 r.

CenŁrLii1.''
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względem Centrum
następców prawnych


