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O ŚRO D EK POM OCY 
SPO ŁECZN EJ 
W NYSIE

Nysa, dnia 18 października 2018r.

Zapytanie ofertowe

(dotyczy: Obsługi kotłowni i urządzenia grzewczego c.o., świadczenie usług palacza 

w budynku Noclegowni i Ogrzewalni w Nysie przy ul. Baligrodzkiej 7 w okresie od 

01 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.)

I. Dane dotyczące Zamawiającego:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie 

ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A 

48-303 Nysa

II Trvb udzielenia zamówienia:

Zapytanie ofertowe o wartości nieprzekraczającej 30 tyś. euro -  na podstawie art. 4 pkt 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie wykonywania obsługi kotłowni i urządzenia 

grzewczego c.o., świadczenie usług palacza w budynku Noclegowni i Ogrzewalni w Nysie 

przy ul. Baligrodzkiej 7 w okresie od 01 listopada 2018r. do 31 grudnia 2018 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie 
48-300 Nysa
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
tel. +48 77 447 23 70, fax. +48 77 433 67 46, opsnysa@op.pl 
www.ops-nysa.pl



Szczegółowy zakres prac i obowiązków:

1/. Przygotowanie kotłowni do sezonu.

2/. Obsługa i eksploatacja kotłowni c.o. oraz urządzenia grzewczego c.o., w tym:

a) obsługa pieca c.o.,

b) utrzymanie we wszystkich pomieszczeniach ogrzewanych budynków stałej temperatury,

c) przestrzeganie obwiązujących przepisów w zakresie obsługi kotłowni c.o. oraz instalacji 

grzewczych, przepisów BHP oraz p. pożarowych,

d) przestrzeganie norm zużycia opału - systematycznie prowadzić kontrolkę zużytego opału,

e) przestrzeganie instrukcji obsługi kotła c. o.,

f) systematyczne uprzątanie żużlu w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

g) Utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzenia kotłowni i instalacji c.o. 

zapewniającym ich maksymalnie sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację.

h) Osoby pracujące w kotłowni zobowiązane są posiadać uprawnienia obowiązujące palacza 

c.o.

IV. Termin realizacji zadania:

01 listopada 2018 r. - 31 grudnia 2018 r. na podstawie wcześniej ustalonego 

harmonogramu. Przewidywana ilość godzin w miesiącu to: 150 godzin

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie 
48-300 Nysa
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
tel. +48 77 447 23 70.fax. +48 77 433 67 46, opsnysa@op.pl 
www.ops-nysa.pl



V. Wymazane dokumenty i oświadczenia:

1. CV;

2. Kopie dokumentów potwierdzających, doświadczenie ( poświadczone przez kandydata 

za zgodność z oryginałem).

3. Oferta cenowa - stawka za 1 godzinę brutto - załącznik Nr 1.

4. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych -  załącznik Nr 2.

5. Oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla 

potrzeb procesu rekrutacji zał. Nr 3.

6. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych -  załącznik Nr 4.

VI. Mieisce przeprowadzenia usługi: Noclegownia i Ogrzewalnia, ul. Baligrodzka 7,

48-300 Nysa.

VII. Opis kryteriów i sposób obliczenia ofert.

1. Wykonawca, który składa ofertę poda cenę brutto wykonywania obsługi kotłowni za jedną 
godzinę zegarową. Kwotę w ofercie należy podać w złotych polskich w zaokrągleniu do 
dwóch miejsc po przecinku.

-Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN.

2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium: Cena -100% po spełnieniu 
wymogu formalnego.

VIII. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

IX. Termin i mieisce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta -  

Obsługa kotłowni i urządzenia grzewczego c. o -  świadczenie usług palacza w budynku 

Noclegowni i Ogrzewalni w Nysie. Ofertę należy składać do dnia 26.10.2018r. do godziny 

10.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A ( p. 39 

sekretariat), pocztą ( liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

1. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 26.10.2018r. do godziny 11.00.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie 
48-300 Nysa
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
tel. +48 77 447 23 70, fax. +48 77 433 67 46, opsnysa@op.pl
www.ops-nysa.pl



3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę bez 

podawania przyczyny.

4. W  toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią 

zapytania oraz została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej 

kryterium wyboru.

X. Osoba uprawniona do kontaktu.
Ewelina Urbaniak 
tel. 774472377 
e.urbaniak(5)ops-nvsa.pl

D Y R E K T O R  
Ośrodka Pomjbcy Społecznej

KarrdMFerdyn.

Zamawiający tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie ma prawo do anulowania zapytania 
ofertowego bez podawania przyczyny.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
48-300 Nysa
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
tel. +48 77 447 23 70, fax. +48 77 433 67 46, opsnysa@op.pl
www.ops-nysa.pl



Załącznik Nr 1

O FERTA W YKO N AW CY

Zamawiający 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie

ul. KEN 1A 
48-303 Nysa

Dane składającego ofertę

Imię, Nazwisko/Nazwa firmy...........

Adres zamieszkania/adres firmy.....

Adres e-m ail......................................

Nr telefonu ......................................

Składam ofertę następującej treści:

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Cena brutto za 1 godzinę zegarową 
usługi

1. 2. 3
Obsługa kotłowni i urządzenia 
grzewczego c.o., świadczenie usług palacza 
w budynku Noclegowni i Ogrzewalni w
Nysie przy ul. Baligrodzkiej 7

Załączniki do oferty:

1......................................................................

2......................................
3......................................................................

Miejscowość....................................... , data

podpis składającego ofertę



Załącznik Nr 3

Oświadczenie

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ROPO) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych 
osobowych, oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w 
przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
postępowania kwalifikacyjnego.
Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em 
poinformowana/y o przysługujących mi prawach.

(miejscowość i data)
(data i podpis składającego oświadczenie)



Załącznik Nr 2

Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Ja, niżej podpisany/a.......................................................................

zamieszkały/a..............................................................................

legitymujący/a się dowodem osobistym seria..............N r ........................

wydanym przez...............................................................................

świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 § 1 Kodeksu karnego za składanie 

fałszywych zeznań oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam 

z pełni praw publicznych.

(miejscowość, data) (podpis)



Załącznik Nr 4

Klau/uhl informacyjna n przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie s. erL. I Tf -14 rozporządzenia ParlarnoHy Liuropcjskicgo i Rady (UH) 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 l. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z ^■/ctwurziaiifin danych 
osobowych i w  sprawie swobodnego przeply w u uikieh danych oraz uchylenia 
dyrektywy ya/46/WD (RUDO), informujemy, iż:

Ad rui ii i st lu torem PcuibRtma danych osobowych jest Dy reku ir Ośrodka Po miny Społecznej 
w Nysie, ul. Komisji l/ctokacj] Narodowej 1A 48-303 Nysa tek 77 44723 70.

Sposoby konluklu /  lrspekioi-em Od^roiiy Danych to Ośrodek Pomocy Sp d c c  znój w  Nysie, 
ul. Komisji luh.kacjj Narodowej 1 A4S-303 Ny.su lel.77447237l> e-mail inclijrjops-nysji p]

Przetwarzanie Pani/Pteia danych nnihciwych będzie «ię odbywać na pod sławie
art. 6 ust. 1 lit. b-e nnijjiepc rozpojzadzenia RODO w celu reulizzeji zaluń wktnych lub
dolotowych wyr, i Kujących zc szczegółowych przepisów prnvcn iub zawartych umów.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w szczegółowych 
przepisach prawa, dla zachowania celów archi walnych.

I'osiada fani .Run prawił doslspu do Lreśei swoich dany cli osobowych, prawo do ich 
sprostowania uraz prawo żądania od nJrnit-.ixim.hirii. ogranicz.enk przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniom przypadków. o któ-rycli rnowa w ari. 1 Si zsi 2 RODO .

Pn/ysiuuLLje Rutii/Ran u prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedn Ochrony Danych 
Osobowych, jeśli Pani.Rana zdaniem przetwarzanie Lkinyeh ostihnw-ych Pani-Puna narusz;) 
przepisy unijnego rozporządzenia RODU.

Rodanie przez Purda/Pana duuyoh osobowych jest wymogiem ustawowym, lub umownym, 
a v< szczególnych przyp&dkach :oh podanie jesc warunkiem zawarcia umowy.

Informujemy, iż Rani/Pana dane osobowe będą przeknvywinie uprawnionym organom na 
podstawie przepisów prawa.

W odniesieniu do PanóTknu danych osobowych decyzje nic będą podejmowane w sposób
ziu jjt im -ily /A iw iin y . riie h ę d n pTolilowjtne,

2


