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ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 20.10.2021 

 
 
I. ADRES I NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: 
 
Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie 
ul. Broniewskiego 10C 
32-500 Chrzanów 
tel. 32 763 27 52,  
e-mail: sekretariat@mbp.chrzanow.pl 
NIP: 628-000-10-72 

 
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: „Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru 

w Bibliotece” 
 

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Zamówienie dotyczy zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji systemu 
sygnalizacji pożaru w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie 
ul. Broniewskiego 10C, 32-500 Chrzanów. 

 
Stan istniejący: 
W chwili obecnej zainstalowany jest system firmy D+H z centralą DF6000. 
System posiada 2 pętle dozorowe na których pracują: 

• 172 czujniki optyczne, 
• 2 czujniki termiczne, 
• 8 ROP-ów, 
• 7 modułów wejścia/wyjścia, 
• 8 sygnalizatorów akustycznych na dwóch liniach sygnałowych. 
W systemie oddymiania pracują siłowniki Mercor, z których 4 podlegają wymianie. 
Elementy składowe istniejącego SSP należy zdemontować i zutylizować (dostarczyć 
oświadczenie / kartę odpadu).  
Stan docelowy: 
Nowy system należy wykonać w oparciu o przedstawioną specyfikację z centralą 
Polon 6000. Wymagana gwarancja 60 miesięcy. 
Należy dostarczyć i zamontować 4 nowe siłowniki do klap oddymiających. 
Linię istniejących sygnalizatorów należy zastosować w nowym systemie. 
Montaż przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i sztuką budowlaną. 
System należy uruchomić razem ze sprawdzeniem działania istniejącego systemu 
oddymiania oraz komunikacji ze stacją monitorowana alarmów. Ponadto należy 
sprawdzić współdziałanie SSP z istniejącymi 4 centralami wentylacyjnymi firmy 
Swegon, które mają się wyłączyć, a klapy odcinające kanałowe mają się zamknąć po 
otrzymaniu sygnału pożaru.  
 
 
 
 



 
Po zakończeniu prac należy: 
- wykonać dokumentację zamienną powykonawczą w formie papierowej w 2 
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF na nośniku 
elektronicznym oraz w formacie edytowalnym wskazanym przez Zamawiającego 
(płyta CD/DVD lub PenDrive) 
- przeszkolić wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie 
prawidłowego użytkowania, w szczególności w zakresie obsługi centralki ppoż. 
 
Wykonawca w trakcie wykonywania robót, będących przedmiotem zamówienia musi 
dostosować harmonogram robót oraz sposób ich realizacji do warunków istniejących 
w obiekcie. Wykonawca winien stosować obowiązujące dla takich obiektów przepisy 
BHP i ppoż. oraz zachować szczególne środki ostrożności przy realizacji zamówienia 
jak również minimalizować negatywne skutki wykonywania robót budowlanych 
i instalacyjnych, dla osób przebywających w budynku. 
 
Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu zamówienia musi posiadać aktualne 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na 
sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy 
złotych i 00/100). Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres 
realizacji Umowy. Polisę lub dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia 
należy dołączyć do oferty. 
 
Wykonawca w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, 
w jego pełnym zakresie rzeczowym winien posiadać doświadczenie w wykonywaniu 
robót budowlanych w zakresie instalacji systemów sygnalizacji pożarów, będącej 
przedmiotem niniejszego zamówienia oraz dysponować odpowiednią liczbą osób, 
posiadających stosowne uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. 
 
Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia co najmniej: 
 
- 1 osobę, zatrudnioną na podstawie umowy o pracę do pełnienia funkcji Kierownika 
robót, który będzie kierował realizacją przedmiotu zamówienia,  
- 1 osobę, zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, posiadającą aktualne 
uprawnienia energetyczne E G1,  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 220) oraz Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 492).  
 
Wymagania formalne: 
Wymagane jest posiadanie przez firmę świadectwa uprawniającego do instalowania, 
programowania i konserwacji rozproszonego systemu sygnalizacji pożarowej POLON 
6000. 
Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w obiekcie przed złożeniem oferty 
oraz zapoznanie się z istniejącą dokumentacją. W tym celu należy umówić się na 
konkretny termin z osobą do kontaktu podaną w niniejszym zapytaniu. 
 
 
 
 
 
 



Specyfikacja modernizacji systemu sygnalizacji pożaru w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Chrzanowie 
 
Lp. Specyfikacja Typ Liczba 
1. Moduł operatora (główny panel sterujący)  PSO-60 1 
2. Moduł zasilacza 300W (10A dla 30V) MZ-60-300 1 
3. Moduł drukarki MD-60 1 
4. Obudowa (drzwi pełne) OM-61 1 
5. Obudowa (drzwi z otworem na panel operatora i drukarkę) OM-62 1 
6. Pojemnik akumulatorów rezerwowych do 90Ah (w 

komplecie wiązka do akumulatorów) 
OA-62 1 

7. Szyna montażowa modułów funkcyjnych SM-60 1 
8. Wsporniki górne do SM-60 WP-61 

i WL-62 
1 
1 

9. Przewód połączeniowy do SM-60 35cm LK-61-035 1 
10. Przewód rozgałęźnik do SM-60, MTI MZ-60 35/50cm LK-62-035-

050 
1 

11. Moduł 2 linii dozorowych z przetwornicą 27V MLD-61 1 
12. Moduł kontrolno-sterujący (2PK, 2LS, 2LK) MKS-60 1 
13. Optyczna czujka dymu DOR-4046 172 
14. Uniwersalna czujka ciepła TUN-6046 2 
15. Gniazdo do czujek  G-40 174 
16. Ręczny ostrzegacz pożarowy adresowalny z izolatorem 

zwarć (wtynkowy) 
ROP-4001M 8 

17. Ramka maskująca czerwona (do montażu natynkowego) RM-60-R 8 
18. Element kontrolno-sterujący 2wej / 2wyj z izolatorem 

zwarć  
EKS-6022 7 

19. Wskaźnik zadziałania WZ-31 88 
20. Akumulator bezobsługowy 65Ah/12V; wymiary (wys. x 

szer. x gł.): 178 x 350 x 167mm; napięcie ładowania 
[25°C]: praca 

ZS-65 2 

21. Siłownik wrzecionowy MCR W 101 
-750 

2 

22. Siłownik wrzecionowy MCR 
W26G-50 

2 

23. Akcesoria instalacyjne kpl. 1 
24. Dokumentacja powykonawcza kpl. 1 
25. Demontaż urządzeń istniejącego systemu kpl. 1 
26. Montaż urządzeń systemu kpl. 1 
27. Uruchomienie kpl. 1 

 
 

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I KALKULACJI OFERTY 

1. Oferty należy składać na załączonym Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 
do zapytania ofertowego. 

2. Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę 
sporządzenia i termin obowiązywania (zgodnie z pkt. VII niniejszego zapytania). 

3. W cenę oferty brutto Oferent zobowiązany jest wliczyć wszystkie koszty związane 
z realizacją zamówienia (w szczególności koszty transportu, instalacji w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego). Oferta nie może zawierać innych (dodatkowych 
lub ukrytych) kosztów. 

 



V.      TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

Termin składania ofert upływa w dniu: 5.11.2021 r. godz. 12.00 

VI.  Oferta musi zostać przesłana za pośrednictwem poczty e-mail na adres 
Zamawiającego: sekretariat@mbp.chrzanow.pl z napisem w tytule wiadomości: 
Zapytanie ofertowe Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w Bibliotece. Nie 
dopuszcza się ofert dostarczonych w jakiejkolwiek innej formie. Oferty dostarczone 
w inny sposób, niż drogą e-mailową nie będą brane pod uwagę. 

UWAGA! Liczy się data i godzina przesłania oferty na adres e-mailowy 
Zamawiającego: sekretariat@mbp.chrzanow.pl 

VII.      TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

Termin związania ofertą wynosi 30 (trzydzieści) dni i rozpoczyna się od dnia 
upływu terminu składania ofert. W przypadku przedłużenia terminu składnia ofert, 
termin związania ofertą, ulegnie automatycznie przesunięciu o ilość dni 
przedłużających termin składania ofert. 
 

VIII.  KRYTERIA I ZASADY OCENY ORAZ WYBÓR OFERT 

1. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty kompletne, złożone na załączonym 
Formularzu oferty. 

2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie informacji zawartych w ofercie. 
3. Zamawiający będzie przy wyborze oferty kierował się łączną ceną brutto oferty.  

W przypadku, gdy oferty złożone będą opiewać na tę samą kwotę Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do wyznaczenia dodatkowych kryteriów wyboru lub negocjacji 
ceny. 

4. Do realizacji zostanie wybrana oferta o najniższej łącznej cenie brutto. 
5. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do negocjacji warunków po wyborze 

oferty oraz rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny. 
6. Z wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie sporządzona notatka służbowa. 

 
IX. REALIZACJA ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ 

 
1. Zamawiający podpisze umowę z wybranym Oferentem na realizację przedmiotu 

Zamówienia do 7 dni od daty wyboru oferty.  
2. W przypadku niepodpisania umowy przez Oferenta, Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość wybrania drugiej najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu lub 
rezygnację z zamówienia.  

3. Realizacja zamówienia nastąpi w terminie do 23.12.2021r. Wykonanie przedmiotu 
zamówienia zostanie dokonane na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez 
obie strony oraz przekazania wszystkich niezbędnych dokumentów właściwych ze 
względu na przedmiot zamówienia. 

4. Faktura za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie wystawiona na podstawie 
podpisanego przez obie strony protokołu odbioru i dostarczona do Zamawiającego do 
7 dni od daty wystawienia, przy czym nie później niż do 28 grudnia 2021 r.  

5. Termin płatności: do 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury 
do Zamawiającego.  

6. Forma płatności: przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze. 
 



X.  PODSTAWA PRAWNA 
 

Postępowanie prowadzone jest o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie 
stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (o wartości szacunkowej 
nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto),  na podstawie Ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2019 poz. 2019 z późniejszymi 
zmianami) oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Chrzanowie, których wartość nie przekracza 130 000 złotych netto. 
(Zarządzenie nr 25/2020 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie 
z dnia 31 grudnia 2020 r.) 

 
XI. OSOBA DO KONTAKTU 

 
Grzegorz Piątkowski 
tel.: 32 763 27 45 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00) 
e-mail: sekretariat@mbp.chrzanow.pl 



                             załącznik nr 1 
 

FORMULARZ OFERTY 

Nazwa oferenta

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………..……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………….. 

NIP …………………… REGON ……………… Telefon ……………… 

 

Przedmiot zamówienia „Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w Bibliotece” 

Zakres prac zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.  

Całkowita wartość oferty brutto ……………………………………………………  

Termin ważności oferty: 30 dni. 

Gwarancja – 60 miesięcy. 

Termin wykonania do 23.12.2021r. 

Forma i termin płatności: przelewem na konto w terminie do 21 dni od daty dostarczenia 
do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
Do Oferty załączono:  

1. świadectwo uprawniającego do instalowania, programowania i konserwacji 
rozproszonego systemu sygnalizacji pożarowej POLON 6000. 

2. aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150 000,00 PLN. 

3. Wykaz robót z ostatnich 5 lat w zakresie wykonania przez oferenta instalacji SSP. 
Przez wykonanie instalacji należy rozumieć budowę nowej instalacji lub 
rozbudowę/modernizację już istniejącej. 

 
 
 
 

……………………………….                        .......................................................................... 
                                data sporządzenia                                                                                   Podpis oferenta, firmowa pieczątka 

 


