
Bielsk Podlaski dnia 20.04.2022

 
Zapytanie ofertowe

„SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Bielsku Podlaskim zaprasza do 
składania ofert na realizację zamówienia pn. „Przeprowadzenie badania instalacji 
elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, 
zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień 
instalacji (przegląd pięcioletni) w budynkach będących własnością SPOŁEM PSS, zgodnie z
art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2021r  o zmianie ustawy- Prawo budowlane 
oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)”

I. Zamawiający :
„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców

ul. Mickiewicza 31, 17-100 Bielsk Podlaski
e-mail: sekretariat@spolem-bielskpodlaski.pl
tel. 85 730 0800, fax 85 730 1010

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania instalacji elektrycznej i 

piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i 
środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji
(przegląd pięcioletni) w budynkach będących własnością SPOŁEM PSS w Bielsku 
Podlaskim, zgodnie z nowymi przepisami Ustawa o zmianie ustawy - Prawo 
budowlane oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 lutego 2020r .

2. Protokół szczegółowy z przeprowadzonych czynności w budynkach SPOŁEM PSS 
należy sporządzić w formie papierowej.

3. Wykaz budynków w Bielsku Podlaskim w których należy przeprowadzić kontrole 
opisane w pkt.1 :
a) Budynek- administracyjno- mieszkalny- handlowy, ul.Mickiewicza 31
b) Sklep nr 5, ul.Dubicze 18
c) Hurtownia przy ul. Wyszyńskiego 1
d) Sklep nr 10, ul. Wojska Polskiego 34
e) Sklep nr 13, ul. Białowieska 22
f) Sklep nr 14, ul. Rejtana 34
g) Sklep nr 17, ul. 3 Maja 18
h) Sklep nr 18, ul. Myśliwska 18
i) Sklep nr 21, ul. Mickiewicza 49
j) Sklep nr 23, ul. Lipowa 9
k) Budynek SDH i ROSSMANN, ul. Mickiewicza 39
l) Restauracja „Podlasianka”, ul. Mickiewicza 37
m) Budynek ZPC, ul. Jana Pawła II 24
n) Sklep przemysłowy, ul. Kazimierzowska 6
o) Sklep przemysłowy, ul. Kryniczna 16
p) Kiosk spożywcy (kontener) przy ul. Krynicznej
r) budynek Brańska, ul.Brańska 116
Pożądany termin realizacji niniejszego zamówienia – 30.06.2022r.

III.Wymagania wobec oferentów :
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:
a) posiadają uprawienia upoważniające do wykonania wyżej określonych pomiarów
instalacji elektrycznej i odgromowej zgodnie z obowiązujacymi przepisami
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
c) wykonali co najmniej dwa badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w 
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zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od 
porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji (przegląd 
pięcioletni) budynków o zbliżonej powierzchni i kubaturze.

IV. Informacja o sposobie porozumiewania się Oferentów z Zamawiającym:
Osobami uprawnionymi w imieniu zamawiającego do porozumiewania się z 
Oferentami jest Karolina Sosna (tel. 502 712 180).

V. Opis sposobu przygotowania oferty :
a) Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
b) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym,
komputerowym albo ręcznym, w sposób czytelny.
c) Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym z 
podsumowaniem wartości netto i brutto.
d) Oferta powinna obejmować całość zamówienia
e) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub zamiennych

VI.Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze 
oferty.
a) cena oferty
b) jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, iż 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, 
którzy złożyli oferty do złożenia ofert dodatkowych

VII. Miejsce i termin złożenia ofert:
a) oferty można składać w sekretariacie SPOŁEM PSS, pok. nr 3 w Bielsku 
Podlaskim,  ul. Mickiewicza 31 lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego (liczy 
się data wpływu)
b) termin złożenia ofert do 23.05. godz 15ºº

VIII. Sposób obliczenia oferty:
a) cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić na „Formularzu 
ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
b)cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania dotyczące 
wykonania zamówienia
c)cena podana w ofercie powinna obejmować wyłącznie koszty związane z 
przygotowaniem i wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami 
stawianymi przez zamawiającego

IX. Istotne warunki umowy:
a) jeżeli Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, umowa w sprawie 
realizacji przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia 
wszystkie postanowienia i wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym
b) umowa zostanie zawarta zgodnie z projektem umowy, o miejscu i terminie 
podpisania umowy Zamawiający zawiadomi wyłonionego Wykonawcę
c) płatność będzie dokonana przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty 
dostarczenia faktury VAT (rachunku) przez wykonawcę, przy czym za dzień zapłaty
będzie uznawany dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Załączniki:
1.Wzór formularza ofertowego
2.Projekt umowy



Załącznik nr 1 
…....................................
…....................................
…....................................
…....................................
      (nazwa i adres Oferenta)

SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia    
Spożywców w Bielsku Podlaskim     

ul. Mickiewicza 31,17-100 Bielsk Podlaski

                   
OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia pn. 
„Przeprowadzenie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu 
sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji
przewodów oraz uziemień instalacji (przegląd pięcioletni) w budynkach będących własnością 
SPOŁEM PSS w Bielsku Podlaskim”

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę:

a) Budynek- administracyjno- mieszkalny- handlowy, 
ul. Mickiewicza 31

b) Sklep nr 5, ul.Dubicze 18

c) Hurtownia przy ul. Wyszyńskiego 1

d) Sklep nr 10, ul. Wojska Polskiego 34

e) Sklep nr 13, ul. Białowieska 22

f) Sklep nr 14, ul. Rejtana 34

g) Sklep nr 17, ul. 3 Maja 18

h) Sklep nr 18, ul. Myśliwska 18

i) Sklep nr 21, ul. Mickiewicza 49

j) Sklep nr 23, ul. Lipowa 9

k) Budynek SDH i ROSSMANN, 
      ul. Mickiewicza 39

l) Restauracja „Podlasianka”, ul. Mickiewicza 37

m) Budynek ZPC, ul. Jana Pawła II 24

n) Sklep przemysłowy, ul. Kazimierzowska 6

o) Sklep przemysłowy, ul. Kryniczna 16

p) Kiosk spożywcy (kontener) przy ul.Krynicznej

r) budynek Brańska, ul. Brańska 116

Cena całkowita netto............................zł + należny podatek VAT ……....................... zł
   = cena brutto ….......................................zł,  słownie 
brutto:..................................................................................................................zł

2. Zamówienie wykonamy w terminie do dnia 30.06.2022r.



3. Oświadczamy, że:

a) osoba, która sporządzi protokół kontroli okresowych badań instalacji elektrycznej i 
piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków 
ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji (przegląd 
pięcioletni) posiada uprawnienia upoważniające do wykonania wyżej określonych pomiarów 
instalacji elektrycznej i odgromowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
b)wykonaliśmy co najmniej dwa badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie 
stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności 
izolacji przewodów oraz uziemień instalacji (przegląd pięcioletni) budynków o zbliżonej 
powierzchni i kubaturze.
c)posiadamy wiedzę i doświadczenie
d)w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia
e) zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego uwag i zastrzeżeń.

…...................................................
podpis, pieczątka Oferenta    

…............................................
          miejscowość i data



Załącznik nr 2
UMOWA NR__ / 2022

(wzór)
zawarta w dniu  ____ 2022r roku w Bielsku Podlaskim pomiędzy:
SPOŁEM  Powszechną  Spółdzielnią  Spożywców  w  Bielsku  Podlaskim,  17-100
Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 31, NIP 5430200158 reprezentowaną przez:
Paweł Janusz Kobyliński – Prezes Zarządu,
zwaną dalej “Zamawiającym”,

a   __________________________________________________________ ,
reprezentowaną przez:
____________________ – Właściciel Firmy
zwaną dalej “Wykonawcą”.

§ 1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest  „Przeprowadzenie badania instalacji elektrycznej i 
piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków
ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji (przegląd 
pięcioletni) w budynkach będących własnością SPOŁEM PSS w Bielsku Podlaskim, zgodnie
z art. 62, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.
1333).”
2. Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać na podstawie obowiązujących 
przepisów.
3. Przedmiot umowy Wykonawca wykona z materiałów własnych.

§ 2
Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia i kwalifikacje do wykonania 
przedmiotu umowy i przedłoży je Zamawiającemu oraz ponosi odpowiedzialność z tego 
tytułu.

§ 3
1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w postaci papierowej, szczegółowe protokoły z 
przeprowadzonych badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu 
sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności 
izolacji przewodów oraz uziemień instalacji z przeprowadzonych czynności w budynkach 
Społem PSS.
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne dane i materiały potrzebne do 
prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu umowy. 

§ 4 
1. Termin rozpoczęcia przeglądu budynków strony ustalają na dzień _______.2022r.
2. Termin zakończeniu przeglądu ustala się na ______.2022r.

§ 5
1.Przedstawicielem Wykonawcy będzie : _________________,
legitymujący się uprawnieniami :____________________ .
2. Kopie zaświadczeń kwalifikacyjnych uprawniających do wykonywania przedmiotu 
zamówienia stanowi załącznik do niniejszej Umowy.

§6
1. Z tytułu wykonania niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 
Wykonawcy kwotę _________zł netto plus należny podatek VAT w kwocie _______zł, co 
daje kwotę brutto ___________ zł.



2. Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy ustalone zostało na podstawie 
złożonej przez Wykonawcę oferty nie podlega zmianie.
3. Oferta o której mowa w §6pkt.1  stanowi załącznik do niniejszej umowy. 
4. Wykonawca, po przekazaniu protokołów, o których mowa w §3 niniejszej umowy, 
wystawi Zamawiającemu fakturę VAT .
5. Zamawiający, kwotę o której mowa w §6 pkt.1, zapłaci wykonawcy na podstawie 
wystawionej faktury VAT lub rachunku w terminie 14 dni od dnia otrzymania. 

§7
Wykonawca przekaże protokoły z przeprowadzonych badań instalacji elektrycznej i 
piorunochronnej zgodnie z §3 w terminie 3 dni od zakończenia prac. 

§8
Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w 
przypadku utraty przez Wykonawcę uprawnień, o których mowa w §2 niniejszej umowy.

§9
Do kontaktów w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy, w tym udzielania 
dodatkowych informacji i wyjaśnień, Zamawiający wyznacza : Karolina Sosna (502 712 
180).

§10
Wszelkie dokumenty sporządzone przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy stanowią
własność Zamawiającego.

§11
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy będą dokonywane w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności.

§12
Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo i 
miejscowo sąd powszechny ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Prawa 
Budowlanego i Kodeksu cywilnego.

§14
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu
dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

….................................................

ZAMAWIAJĄCY

…..................................................


