
 

1 
 

L.Dz./K-dzpz/1624/2021           Tarnów, 26.04.2021 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie zwraca się z zapytaniem ofertowym na 
wykonanie usługi „Przeglądu instalacji i urządzeń przeciwpożarowych w budynkach PWSZ 
w Tarnowie”. 

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. 
Postępowanie o wartości poniżej 130 000 złotych. 
Rodzaj zamówienia: usługa. 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi „Przeglądu instalacji i urządzeń 

przeciwpożarowych w budynkach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie”, 
w tym:  
1) przegląd instalacji i urządzeń ppoż. i systemu detekcji gazów w budynkach A, B, CD, 
2) przegląd instalacji i urządzeń ppoż. i systemu detekcji gazów w budynkach EFG, 
3) przegląd instalacji i urządzeń ppoż. w budynku Domu Studenta, 
4) przegląd, konserwacja i legalizacja sprzętu gaśniczego w budynkach A, B, CD, EFG, Dom 

Studenta, 
5) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu 2 kompletów protokołów z ww. przeglądów 

i konserwacji. 
2. Wytyczne do przeglądów pożarowych rocznych:  

1) Szczegółowy zakres czynności, które należy wykonać w ramach przeglądu instalacji 
i urządzeń przeciwpożarowych w budynkach PWSZ w Tarnowie został określony 
w tabelach 1-4 w załączniku nr 1. 

2) Przeglądy i konserwacje sprzętu oraz urządzeń realizowane w ramach zamówienia 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać zgodnie z procedurami wskazanymi 
w odpowiednich ustawach, rozporządzeniach, Polskich Normach (między innymi 
w Rozporządzeniu MSWiA z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010, poz. 719), Polskiej 
Normie PN-EN 3-7 A1:2008 "Gaśnice przenośne. Część 7: Charakterystyki, wymagania 
eksploatacyjne i metody badań") oraz w instrukcjach producentów. 

3. Głównym celem przeglądu jest stwierdzenie czy w budynkach PWSZ mogą powstawać 
zagrożenia dla: 
1) bezpieczeństwa użytkowania, 
2) bezpieczeństwa pożarowego, 
3) bezpieczeństwa środowiska. 
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4. Wytyczne do sporządzenia dokumentacji wykonania zamówienia:  
A. Protokoły powinny zawierać co najmniej: 

1) datę przeprowadzenia kontroli; 
2) imię i nazwisko, a także numer uprawnień, osoby przeprowadzającej kontrolę oraz 

jej podpis; 
3) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu 

budowlanego; 
4) określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację; 
5) podstawę opracowania; 
6) zakres kontroli; 
7) ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli 

zostały stwierdzone; 
8) aktualny stan techniczny; 
9) zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości; 
10) zalecenia zakresu napraw z terminami pilności wykonania napraw, [np. I stopień 

pilności - wykonanie napraw może zostać odłożone na lata następne (np. plany 
pięcioletnie), II stopień pilności - roboty budowlane należy wykonać przed kolejnym 
rocznym przeglądem, III stopień pilności - roboty budowlane należy wykonać pilnie 
(nie później niż w ciągu 3 miesięcy od kontroli), IV stopień kontroli - roboty 
budowlane należy wykonać niezwłocznie (natychmiast). Kontrolujący może podać 
również nieprzekraczalny termin wykonania remontów lub/i napraw]; 

11) metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na 
szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych 
czynników, w przypadku kontroli tych elementów; 

12) zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli; 
B. W zaleceniach zawartych w protokołach należy wskazać:  

1) czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości; 
2) termin wykonania czynności, o których mowa w pkt A.10). 

C. Do protokołów należy dołączyć kopie uprawnień osób lub osoby dokonujących 
przedmiotowych przeglądów; 
D. Do protokołów należy dołączyć dokumentację graficzną i fotograficzną wykonaną 
podczas kontroli, charakterystykę przyrządów pomiarowych itp. Dokumentacja 
fotograficzna powinna być czytelna (nie więcej niż 4 zdjęcia w kolorze na jednej stronie A4); 
E. Protokoły winny być opisane, umieszczone w skoroszytach i segregatorach, a ich ilość, 
rozmieszczenie powinno odzwierciedlać układ z formularza ofertowego. Załączona część 
graficzna powinna być złożona do formatu a-4 i wpięta do segregatorów (skoroszytów). 
Protokoły oprócz formy papierowej powinny być dostarczone w formie cyfrowej (na 
nośniku cyfrowym) i umieszczone w segregatorach. 

 
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: p_bihuniak@pwsztar.edu.pl do połowy okresu 
na składanie ofert. O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy chętni do udziału 
w niej zostaną poinformowani e-mailem. 
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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: p_bihuniak@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 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

 
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Umowa zostanie zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia 20.11.2021 r. 
Termin wykonania zamówienia: od dnia 25.10.2021 r. do dnia 20.11.2021 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 

niezbędnej do wykonania przeglądów wyszczególnionych w niniejszej ofercie, 
b) posiadają zdolność techniczną i zawodową niezbędną do wykonania przeglądów 

wyszczególnionych w niniejszej ofercie, 
c) znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 
d) posiadają polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności. 
- Wykonawca składa oświadczenie w formularzu oferty. 
 
VIII. KRYTERIA OCENY OFERT 
1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

Nr: Nazwa kryterium: Waga: 

1. Cena 100 % 

2. Punkty przyznawane za podane w pkt 1 kryteria będą liczone według następujących 
wzorów:  
Nr i nazwa 
kryterium 

Wzór: 

1. Cena 
 

Liczba punktów = (Cmin/Cof ) * 100* Wc gdzie: 
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert, 
- Cof - cena podana w ofercie, 
- Wc - waga kryterium cena. 

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma w kryterium cena 
największą liczbę punktów (maks. 100 pkt.). 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
1. Oferta (opatrzona czytelnym podpisem lub podpisem wraz z pieczęcią imienną) powinna 
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zostać złożona wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
w opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe L.Dz./K-dzpz/1624/2021” do 
dnia 05.05.2021 roku do godz. 14.00 w siedzibie PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-
100 Tarnów w pokoju A024 (Dziennik Podawczy) lub przesłana pod adres email: 
oferty@pwsztar.edu.pl (oferta składana w formie elektronicznej musi stanowić czytelny 
skan podpisanej oferty pisemnej zapisanej w formacie „pdf”). 

2. Należy uzupełnić wszystkie pola w formularzu oferty.  
3. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.  
4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
5. Termin związania ofertą - 30 dni licząc od dnia, w którym przypada koniec terminu składania 

ofert. 
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 
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 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 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: inspektor_odo@pwsztar.edu.pl, lub adres 
wskazany w pkt. 1. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: 
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 43 i 44 ustawy o finansach 

publicznych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
o wartości poniżej 130 000 zł, 

b) na etapie zawierania umowy: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł tj.: 
w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na 
podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia danych osobowych.  
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5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je 
pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa.  

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania 
danych nie będzie możliwe zawarcie umowy o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 
130 000 zł.  

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);  
− 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, a w dalszej kolejności art. 6 ust. 1 lit. b 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 Ewa Tomal, tel. 14 63 16 612,  
e-mail: e_tomal@pwsztar.edu.pl 

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


