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                            ZAPYTANIE OFERTOWO - CENOWE 
 

pn. „Realizacja prac serwisowych czynności eksploatacyjnych w Rzeszowskich Piwnicach”  

 
1. PODMIOT WYSTĘPUJĄCY Z ZAPYTANIEM OFERTOWO - CENOWYM 

 
Estrada Rzeszowska z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Jagiellońskiej 24, 35 – 025 Rzeszów wpisana do 
Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa pod numerem RIK: 04, 
posiadająca numer NIP: 813-02-69-058, REGON: 000279806. 
 
2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie 
„Regulaminu udzielania w Estradzie Rzeszowskiej zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota 
130 000 zł netto; zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, których przedmiotem są dostawy lub 
usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, 
festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej”, 
wprowadzonego Zarządzeniem nr ERz 7/2021 z dnia 30 kwietnia 2021r. przez Dyrektora Estrady 
Rzeszowskiej. 
 
3. ADRESAT ZAMÓWIENIA: 

Uczestnikiem zamówienia mogą być osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby 
prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawne. 
 
4. CEL REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Wyłonienie realizatora prac, który dokona dwukrotnie czynności eksploatacyjnych : 

1. Instalacji sanitarnch (klimatyzacja + wentylacja) i instalacje bezpieczeństwa (SSP, CCTV, SKD)  
2. Instalacji AV (ekran LED, posadzka LED, monitory, projektory, komputery sterujące, 

serwerownia) 

W tym w szczególności: 

Wentylacja i klimatyzacja 

Kontrola stanu urządzeń: 

a. klimatyzatorów SPLIT (5 szt.) 
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b. systemu VRF - jednostki wewnętrzne kanałowe (16 szt.) wraz z czyszczeniem lub 
wymianą filtrów, czyszczenie toru skroplin oraz wymiennika, czyszczenie agregatów 
zewnętrznych 

c. central wentylacyjnych N1 i N2 z wymianą filtrów 
d. wentylatorów kanałowych wraz z czyszczeniem wirnika jeżeli wymagane 
e. nagrzewnic elektrycznych kanałowych 
f. central wentylacyjnych CW-1 i CW-2 (istniejące) z wymianą filtrów 
g. kurtyny powietrznej drzwiowej z wymianą filtrów 
h. agregatów freonowych zasilających chłodnice central wentylacyjnych N1 i N2 oraz 

czyszczenie sekcji centrali wentylacyjnych N/W1 - 3660 m3/h i CW -2, 1210 m3/h. i 
wymianę filtrów G4 na nawiewie i wyciągu na obydwu centralach 

i. osuszaczy FSW63 DIGIT 

System SSP – 1 raz całość lub 2 razy po połowie 

• Kontrola i testy wszystkich elementów systemu oraz sprawdzenie poprawnego działania 
scenariuszy pożarowych 

System CCTV 

• Czyszczenie obiektywów, kalibracja kamer i konserwacja oprogramowania rejestratora, 

System KD 

• Sprawdzenie rejestru systemu 

• Sprawdzenie logów systemowych oraz bazy danych systemu 

• Oględziny systemu 

• Sprawdzenie konfiguracji oraz poprawności pracy Kontrolerów Drzwiowych 

• Sprawdzenie układu zasilania i stanu akumulatorów  

• Sprawdzenie poprawności pracy elementów systemu 

  

Systemy AV 

•     Ekran LED/ Posadzka – przedmuchiwanie strumieniem powietrza pod odpowiednim 
ciśnieniem, sprawdzenie zasilania urządzeń i jego zabezpieczeń, Sprawdzenie poprawności 
działania, sprawdzenie nastw i konfiguracja urządzeń, sprawdzenie poprawności i jakości połączeń 
sygnałowych, sprawdzenie pod kątem mechanicznych uszkodzeń zewnętrznych  

•     Projektory Laserowe (Sprawdzenie stanu technicznego projektora, czyszczenie wentylatorów, 
czyszczenie obiektywu projektora, czyszczenie / wymiana filtru projektora, Sprawdzenie układu 
chłodzenia, Sprawdzenie prawidłowości i jakości połączeń, Sprawdzenie żywotności lasera) 

•     Monitory (odkurzenie i wentylacja monitorów, czyszczenie wentylatorów monitorów, 
czyszczenie matryc i powierzchni dotykowych, Sprawdzenie zasilania urządzeń, Sprawdzenie 
działania monitorów) 

•     Ekrany dotykowe – (Sprawdzenie zasilania urządzeń, Sprawdzenie poprawności działania, 
kalibracja ustawień i precyzji dotyku (jeżeli jest konieczna) 



•     System sterowania (aktualizacja firmware’u urządzeń, Sprawdzenie poprawności działania 
systemu sterowania, Sprawdzenie poprawności sterowania urządzeń) 

• Szafy sprzętowe, Serwerownie- odkurzenie i wentylacja szaf, czyszczenie wentylatorów 
urządzeń, serwery, wzmacniacze, urządzenia aktywne, sprawdzenie działania, Sprawdzenie 
prawidłowości i jakości połączeń, konfiguracji 

• Urządzenia aktywne - odkurzenie i przedmuchanie urządzeń, sprawdzenie zasilania i połączeń 
sieciowych itd.., 

• Komputery - odkurzenie i przedmuchanie urządzeń, sprawdzenie konfiguracji, sprawdzenie 
zasilania i połączeń sieciowych itd.. 

 
 
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
       Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.  
 
6. TERMIN PŁATNOŚCI  

 
Zapłata za zrealizowanie zamówienia zostanie uiszczona na podstawie prawidłowo wystawionej 

      i dostarczonej faktury, przelewem na konto Wykonawcy po zakończeniu zadania. 
 
7. KRYTERIA FORMALNE 

 
1. Oferent jest zobowiązany wykazać posiadanie niezbędnej wiedzy z zakresu realizacji czynności 

serwisowych o podobnym charakterze i skali. 
2. Oferent winien posiadać odpowiednie zasoby kadrowe, warunki ekonomiczno – finansowe, oraz 

zaplecze techniczne do realizacji prac.  
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny (tj. na komputerze) oraz 

kompletny. Ewentualne poprawki w tekście muszą być naniesione w sposób czytelny                       
 i parafowane przez osoby uprawnione.  

4. Oferta musi być opatrzona datą i złożona w terminie określonym przez Zamawiającego. 
5. Oferta musi być podpisana i opieczętowana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli 

w imieniu oferenta. Wszystkie strony oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane  
i parafowane (lub podpisane) przez osoby uprawnione. 

6. Oferta musi zawierać wszystkie elementy składowe wyszczególnione w pkt. 11. 
7. Oferty niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. 
 
8. WARUNKI ORGANIZACJI PRAC: 

 
1. Termin realizacji prac: od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.  
2. Miejsce prac: Rzeszowskie Piwnice, Rynek 26, Rzeszów.  
3. Czynności serwisowe zostaną wykonane w terminach uzgodnionych z Estradą Rzeszowską.  

 
9. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ: 

 
1. Proponowaną cenę brutto za kompleksowe przeprowadzenie prac serwisowych. 



2. Dokumenty lub kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem, określające status 
prawny oferenta, tj. zgodny ze stanem faktycznym i prawnym odpis KRS albo wyciąg z ewidencji 
CEIDG. 

3. Informacje o prowadzonej dotychczas działalności, szczególnie w zakresie przeprowadzania 
podobnych czynności serwisowych.   

4. Informację dotyczącą posiadanych przez oferenta zasobów kadrowych oraz zaplecza technicznego 
- wykaz sprzętu i liczbę osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację i nadzór przedmiotowego 
przedsięwzięcia. 

5. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. 
 
 
10.  INFORMACJE NIEZBĘDNE DO SKALKULOWANIA CENY OFERTY I PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA 
 
1. Cenę należy podać w złotych polskich (brutto) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
2. Wynagrodzenie musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego i obejmować wszystkie 

koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
 
11.  KRYTERIA OCENY OFERT 
 
1. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane przez powołaną do tego celu Komisję. 
2. Kryterium oceny ofert: 100 % zaproponowana cena. 

  
12. TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
Oferty należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@estrada.rzeszow.pl 

1. Ofertę należy oznaczyć następującym zapisem: „Realizacja prac serwisowych czynności 
eksploatacyjnych w Rzeszowskich Piwnicach”  

2. Termin składania ofert: do dnia 29.11.2022r. do godziny 10.00 (decydujące znaczenie dla 
zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej 
wysłania). 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2022 o godzinie 12.00 w siedzibie Zamawiającego. 
 
13. POZOSTAŁE INFROMACJE DOTYCZĄCE ZAPYTANIA CENOWEGO 
 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
2. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim. 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i jej złożeniem. 
5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz                             

z upływem terminu składania ofert. 
6. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.  
7. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.  
 
14. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO: 
 
1. Odwołania zapytania na każdym etapie postępowania. 
2. Dokonania zmian w treści zapytania cenowego i zmiany w terminie składania ofert. 
3. Dokonania poprawy oczywistych omyłek w złożonej ofercie. 
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4. Wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty bądź uzupełnienia 
wymaganych dokumentów. 

 
15.  KONTAKT W SPRAWIE ZAMÓWIENIA: 

 
tel. 17 853 80 04, e-mail: sekretariat@estrada.rzeszow.pl 
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