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Opole Lubelskie, dnia 17,02,2020 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Powiat Opolski zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na "Wykonanie czynnoscl 
eksploatacyjnych instalacji solarnej w budynku dawnego oddziału chirurgii pez w Opolu Lubelskim", 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1. Wykonanie czynności eksploatacyjnych polega na: 
• wymianie dwóch naczyń przeponowych C.W.U . nr 15P043090008 i nr 15P042790003 o pojemności 

ok.100 I każdy , 
• wymianie anod magnezowych w dwóch zasobnikach o pojemności 910 I każdy, 
• montażu reduktora ciśn ienia na głównym przyłączu zimnej wody, 

2. Miejsce montażu : 

• Budynek dawnego oddziału chirurgicznego Powiatowego Centrum Zdrowia Sp, z 0,0. w Opolu 
Lubelskim 
ul. Szpitalna 9 
24·300 Opole Lubelskie 

Informacje dodatkowe: 

1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować od dnia podpisania umowy do 13,03.2020 r. 
2, Zamawiający przewiduje za wykonanie przedmiotu zamówienia wynagrodzenie ryczałtowe , 

3. Zamawiający przewiduje jako formę płatności przelew na wskazany rachunek bankowy w terminie do 30 dni 
od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, Podstawę do 
wystawienia faktury stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru robót będących 
przedmiotem zamówienia. 

4, Kryterium wyboru oferty: najniższe wynagrodzenie ryczałtowe brutto z tytułu wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnej z udzieloną przez producenta 
zamontowanych urządzeń. 

6, Sposób przygotowania oferty: 
• Wykonawca przygotowując ofertę musi uwzg lędnić wykonanie wszystkich robót koniecznych do 

wykonania zadania. 
• Niedoszacowanie, pomin ięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być 

podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany wynagrodzenia rycza~owego , a zatem musi on 
przewidzieć wszystkie okolicznośc i, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 

7. Ofertę z podaniem ceny netto powiększonej o obowiązującą stawkę pOdatku VAT oraz ceny brutto za 
całość przedmiotu zamówienia jako wynagrodzenie ryczałtowe , należy złożyć w formie pisemnej (osob iście , 

za poś redn ictwem operatora pocztowego lub drogą elektroniczną), w siedzibie Zamawiającego · Starostwo 
Powiatowe w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4, 24·300 Opole Lubelskie, Biuro Obsługi Klienta - parter 
budynku, lub elektronicznie na adres mailowy: cezary.gajowiak@opole,lublin.pl, do dnia 25.02,2020 r. 

8. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są pracownicy Wydziału Inwestycji i Gospodarki 
Mieniem tutejszego Starostwa T el./faks (081) 827 61 22 I (081) 827 22 36 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych : 

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 zw iązku 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), zwanego dalej "RODO" oraz zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) 
informujemy, że : 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim (ul. Lubelska 4, 
24-300 Opole Lubelskim, telefon kontaktowy: (81) 827-22·60); 




