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L.Dz./PRO-dzpz/1296/2020                                                                      Tarnów, 10.04.2020 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów zwraca 
się z zapytaniem ofertowym na wykonanie usługi „Kontroli okresowych stanu technicznego 
obiektów budowlanych znajdujących się na terenie PWSZ w Tarnowie” zgodnie z art. 62 ust. 
1 Ustawy Prawo Budowlane i innych. 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 
z siedzibą: ul. Mickiewicza 8, 33 -100 Tarnów 
tel. 14 63 16 500, fax. 14 63 16 600 
NIP: 873-26-79-395, REGON: 851634303 
Strona internetowa: https://pwsztar.edu.pl/ 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I RODZAJ ZAMÓWIENIA 
Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.). 
Rodzaj zamówienia: usługa. 
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi „Kontroli okresowych stanu 

technicznego obiektów budowlanych znajdujących się na terenie PWSZ w Tarnowie” 
w tym:  

A. Wykonanie kontroli półrocznych stanu technicznego w budynkach: 
a) budynek „A”, ul. Mickiewicza 8, 
b) budynek „CD”, ul. Mickiewicza 8, 
c) budynek „EFG”, ul. Mickiewicza 8, 

B. Wykonanie kontroli rocznych stanu technicznego w budynkach: 
a) budynek „A”, ul. Mickiewicza 8, 
b) budynek „B” ul. Mickiewicza 8, 
c) budynek „CD”, ul. Mickiewicza 8, 
d) budynek „EFG”, ul. Mickiewicza 8, 
e) budynek Domu Studenta, ul .Słowackiego 7, 
f) budynek stacji trafo - budynek usytuowany przy budynku CD, 
g) budynek kapliczki - budynek usytuowany przy budynku A.  

C. Wykonanie kontroli stanu technicznego wg. wytycznych Zamawiającego: 
a) stan techniczny pomieszczeń przeznaczonych pod wynajem (2 przeglądy w roku), 
b) przegląd instalacji elektrycznych pomieszczeń mokrych (2 przeglądy w roku), 
c) stan techniczny laboratoriów (2 przeglądy w roku), 
d) przeglądy serwerowni  (2 przeglądy w roku), 
e) przeglądy rozdzielni NN w poszczególnych budynkach (2 przeglądy w roku), 
f) stan techniczny siłowni plenerowej (2 przeglądy w roku), 
g) przegląd ściany wspinaczkowej (1 przegląd w roku), 
h) przegląd konstrukcji dachu (budynek E, 1 przegląd w roku). 
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Szczegółowy opis budynków zawarty jest w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego: 
Załącznik nr 2: Opis budynków. 
 

2. Wytyczne do przeglądów budowlanych rocznych i półrocznych: 
A. Zakres przeglądu winien obejmować: 

a) elementy budynku, budowli i instalacje narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne 
i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, 

b) instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska, 
c) instalacje gazowe w tym sprawdzenie ich szczelności, 
d) przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacji grawitacyjnej) wraz z 

graficznym przedstawieniem usytuowania i opisem sprawdzanych kominów, 
e) sprawność wentylacji mechanicznej w tym sprawdzenie drożności i wydajności 

wentylacji, 
f) stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki 

obiektu budowlanego oraz jego otoczenia, 
g) instalacje elektryczne i piorunochronowe w zakresie stanu sprawności połączeń, 

osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, pomiary rezystancji izolacji 
przewodów, ochrony przeciwporażeniowej oraz uziemień instalacji i aparatów - w 
formie tabelarycznej z wartościami cyfrowymi. 

Uszczegółowienie zakresu zawarto w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz 
oferty. 

B. Głównym celem przeglądu jest stwierdzenie czy w budynkach PWSZ mogą powstawać 
zagrożenia dla: 

a) bezpieczeństwa użytkowania, 
b) bezpieczeństwa konstrukcji, 
c) bezpieczeństwa pożarowego, 
d) bezpieczeństwa środowiska. 

 
3. Dokumentacja wykonania zamówienia: 
1. Wykonawca wykona i przekaże protokoły z okresowych ocen technicznych osobno dla 

każdego z budynków:  
a. protokoły przeglądu stanu technicznego budynków:  rocznego i półrocznego 

(osobno dla każdej branży) w formie papierowej i elektronicznej- 2 kpl.  
b. pozostałe protokoły dla okresowych ocen wyspecyfikowanych w tabelach ofert 

(od nr 1 do nr 4) w formie papierowej i elektronicznej - 2 kpl.  
c. dodatkowo protokoły z ocen technicznych budynku Domu Studenta należy 

przygotować oddzielnie dla Domu Studenta w formie papierowej i 
elektronicznej – 2 kpl. 

2. Wykonawca przekaże protokoły z wykonanych przeglądów nie później niż do upływu 
terminu wykonania przeglądu.  

3. W Przypadku wykrycia wad i niesprawności w trakcie przeprowadzonego przeglądu 
należy dołączyć dokumentację fotograficzną. 

4. Wykonawca kontrolujący stan techniczny po wykonaniu kontroli wskazanych 
budynków zobowiązany jest, powiadomić na piśmie PINB w Tarnowie o 
przeprowadzonej kontroli budynków A, CD, EFG, DS a kopię powiadomienia 
przekazać Zamawiającemu. 
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IV. ZALECENIA PRZEDOFERTOWE 
1. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej stanu istniejącego, w zakresie 

niezbędnym do wykonania zadania oraz określenia zakresu prac i wyceny kosztów. 
2. Zamawiający umożliwi uczestnictwo w wizji lokalnej na obiektach, których dotyczy 

przedmiot zamówienia. Wykonawcy, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem ww. 
wizji lokalnej w celu zapoznania się z obiektami, zobowiązani są zgłosić chęć 
uczestniczenia w wizji lokalnej za pośrednictwem e-maila: pb@pwsztar.edu.pl do połowy 
okresu na składanie ofert. O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy chętni 
do udziału w niej zostaną poinformowani e-mailem. 

3. Zamawiający umożliwi Wykonawcom - przed złożeniem oferty -  wgląd do dokumentacji 
technicznej i książek obiektów budowlanych dla poszczególnych budynków. 
Zainteresowani Wykonawcy zobowiązani są zgłosić chęć wglądu do w/w dokumentacji  za 
pośrednictwem e-maila: pb@pwsztar.edu.pl do połowy okresu na składanie ofert. O 
terminie wglądu do dokumentacji zainteresowani Wykonawcy zostaną poinformowani  
e-mailem. 

 
V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA 
SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH. 
1. Zamówienie podzielone jest na 4 następujące części (tzw. branżowe): 
Część 1: Tabela 1. Półroczne i roczne kontrole okresowe obiektów PWSZ w Tarnowie (branża 
konstrukcyjna). 
Część 2: Tabela 2. Półroczne i roczne kontrole okresowe obiektów PWSZ w Tarnowie (branża 
elektryczna). 
Część 3: Tabela 3. Półroczne i roczne kontrole okresowe obiektów PWSZ w Tarnowie (branża 
sanitarna).  
Część 4: Tabela 4. Półroczne i roczne kontrole okresowe obiektów PWSZ w Tarnowie (branża 
sanitarna lub uprawnienia mistrza kominiarskiego). 
2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na 1, 2, 3 lub 4 część 

zamówienia. 
3. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.  Maksymalna liczba części, na 

które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy to 4 części. 
 
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Umowa zostanie zawarta na czas określony od 05.2020 r. do 11.2020 r.  
2. Szczegółowe terminy wykonania zamówienia: 
A. W ramach przeglądu półrocznego: 

a) budynki A, CD, EFG: do 20.05.2020 r. 
B. W ramach przeglądu rocznego: 

a) budynki A, B, CD, EFG, Dom Studenta, stacja trafo, budynek kapliczki do: 20.11.2020 
r. 

C. W ramach pozostałych przeglądów: 
a) odpowiednio do 20.05.2020 r., oraz do 20.11.2020 r.  

VII.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB ICH SPEŁNIENIA 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu tj.: 
a) posiadają kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej. 
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b) posiadają uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, (w tym: konstrukcyjno-

budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub/i branżowe świadectwa kwalifikacyjne 

na stanowiskach dozoru i eksploatacji). 

c) posiadają zdolność techniczną i zawodową. 

d) znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia oraz posiadają polisę ubezpieczeniową od  odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności. 

- Wykonawca składa oświadczenie w formularzu oferty. 
 
VIII. KRYTERIA OCENY OFERT 
1. Kryteria oceny ofert:  
a) cena oferty zł brutto - 100% 

2. Sposób oceny ofert – punktacja w/g wzoru: 

kryterium cena: 

   cena brutto najtańszej oferty 
------------------------------------------ x 100 = liczba punktów 
   cena brutto badanej oferty 

 
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
1. Oferta wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dopiskiem 

„Zapytanie L.Dz./PRO-dzpz/1296/2020” należy przesłać do dnia 21.04.2020 roku do 
godz. 14.00 pod adres email: oferty@pwsztar.edu.pl (oferta składana w formie 
elektronicznej musi stanowić czytelny skan podpisanej oferty pisemnej zapisanej w 
formacie „pdf”). 

2. Oferta winna zawierać zgodnie z formularzem oferty – załącznik nr 1 do zapytania 
ofertowego – cenę (zł brutto). 

3. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.  
4. Termin związania ofertą - 30 dni licząc od dnia, w którym przypada koniec terminu 

składania ofert. 
5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert, a także wezwać Wykonawcę do uzupełnienia 
dokumentów. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania 
przyczyny - Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia w 
tym finansowe od Zamawiającego. 

 
X. ZAWARCIE UMOWY ORAZ ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE 
ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 
2. Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego, 

w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą. 
3. Zawarcie umowy może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy 

wypełnioną i podpisaną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca odeśle 
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podpisane egzemplarze w możliwie najwcześniejszym terminie Zamawiającemu. 
 
XI. KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016r. 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 
4.05.2016, str. 1) zwanego dalej „rozporządzeniem” Zamawiający informuje, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rektor PWSZ w Tarnowie. Dane 

kontaktowe: ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów, tel. 14 6316500, e-mail: 
rektorat@pwsztar.edu.pl 

2. Inspektorem ochrony danych w PWSZ w Tarnowie jest wyznaczony pracownik. Dane 
kontaktowe inspektora: tel. 146316585, e-mail: f_biliński@pwsztar.edu.pl, lub adres 
wskazany w pkt. 1. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonym w formie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.). 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa 
Pzp”. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 
- 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, albo przez 
okres dłuższy jeżeli wynika to z regulacji wewnętrznych danej Jednostki, 
- jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata - przez cały czas trwania umowy. 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 
protokołu oraz jego załączników); 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 
18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, 
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego);  
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO.  

 
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wyniki postępowania Zamawiający: 

a) upubliczni na stronie internetowej: https://pwsztar.edu.pl/ 
2. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: 

a) w zakresie merytorycznym: mgr inż. Janusz Kozioł, tel. 14 63 10 710,  
email: j_koziol@pwsztar.edu.pl 

b) w zakresie formalnym: mgr Aneta Żurawska-Lany, tel. 14 63 16 612,  
e-mail: a_zurawska@pwsztar.edu.pl 

 

XIII. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty. 
Załącznik nr 2 – Opis budynków. 
Załącznik nr 3 – Wzór umowy. 

 

 

 


