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                                                                                        Rzeszów, dnia 18 lipca 2019 r. 

OA. 261.35.2019 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

I. ZAMAWIAJĄCY:  

Rzeszowski Dom Kultury, ul. Staromiejska 43 a; 35-231 Rzeszów, tel. 17 748 39 53. 

II. NAZWA ZADANIA: 

Wymiana stolarki okiennej w Rzeszowskim Domu Kultury filia Staroniwa ul. Staroniwska 46 

w Rzeszowie, o następującej charakterystyce: 

 

1. Profil biały z PCV z uszczelką w kolorze szarym zgodnie z obmiarem: 

13 szt. – 177 cm x 144 cm (dwie kwatery) 

4 szt. – 164 cm x 76 cm (dwie kwatery) 

6 szt. – 57 cm x 144 cm (jedna kwatera) 

2. Szyby zespolone o współczynniku przenikania ciepła nie wyższym niż Ug 1,1 W/m2K 

3. Przestrzenie między szybami wypełnione gazem szlachetnym 

4. Okno jednoskrzydłowe: uchylno – rozwieralne 

5. Okno dwuskrzydłowe: jedna kwatera uchylno – rozwierana, druga kwatera rozwierana 

6. Okna z możliwością stopniowania uchyłu (rozszczelnienie okna) z jednoczesną konstrukcją 

wykluczającą możliwość samoczynnego otwarcia skrzydła 

7. Okucia w oknach stosować kompletne, przystosowane do ciężaru własnego skrzydła i obciążeń 

eksploatacyjnych, skrzydła uchylne winny być wyposażone w ograniczniki, klamki w kolorze 

białym z materiału PCV. 

 

 ZAKRES ROBÓT 

1. Wykonanie przez Wykonawcę pomiarów stolarki okiennej w budynku. 

2. Dostarczenie okien jako gotowego produktu na miejsce montażu. 

3. Demontaż stolarki okiennej w sposób właściwy nie powodujący nadmiernego zniszczenia 

wykładzin ściennych i innych materiałów. Właściwe zabezpieczenie miejsca wymiany stolarki 

okiennej wewnątrz jak i na zewnątrz lokalu. 

4. Naprawa elewacji zewnętrznej polegająca na uzupełnieniu ewentualnych ubytków tynku 

powstałych przy demontażu stolarki z zachowaniem odpowiedniej faktury i koloru. 

5. Osadzenie okien przy zastosowaniu śrub (kotew) montażowych i pianki niskoprężnej. 

Uzupełnienie pasów tynków na ościeżach i na elewacji wraz z pomalowaniem farbą emulsyjną 

w kolorze zbliżonym do istniejącej, regulacja stolarki. Zachowanie istniejącego podziału 

powierzchni okna, w uzasadnionych przypadkach i za zgodą Zamawiającego podział okna może 

zostać zmieniony. 

6. Wywiezienie materiałów rozbiórkowych. 

7. Sprzątnięcie i uporządkowanie pomieszczeń i terenu po zakończeniu robót w obrębie 

prowadzonych prac. 

8. Wszelkie koszty organizacji placu budowy i ewentualne straty poniesione przez osoby trzecie 

z winy wykonawcy ponosi on sam. 
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9. Kształt strony frontowej okien musi być zbliżony do istniejących okien w budynku. 

10. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Koszt poniesiony 

w celu zebrania niezbędnych do przygotowania ofert informacji ponosi oferent. 

 

III.       PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

1) Dostawę do Rzeszowskiego Domu Kultury 

2) Przedmioty muszą być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, wolne od wad i odpowiadać 

obowiązującym normom oraz posiadać niezbędne certyfikaty, oznaczenia i atesty zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

IV. OFERTY: 

Proszę o przygotowanie oferty oraz przekazanie jej zamawiającemu wraz  z danymi kontaktowymi: 

1. Pocztą na adres : Rzeszowski Dom Kultury ul. Staromiejska 43a, 35-231 Rzeszów, 

2. Osobiście: Sekretariat Rzeszowskiego Domu Kultury, 

3. e-mail: anna.prucnal@rdk.rzeszow.pl 

do dnia 01.08.2019 r. do godz. 12:00 

Opis sposobu przygotowania ofert: 

1. Oferent jest zobowiązany załączyć do oferty szczegółowe warunki gwarancji na okna 

i wykonane roboty. 

2. W ofercie znajdować się powinny ceny jednostkowe brutto oraz cena całościowa brutto. 

3. Cena oferty uwzględnia wszelkie zobowiązania. 

4. Termin związania z ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

5. Oferta powinna zawierać wypełniony arkusz wyceny w zakresie: 

- danych o oferencie 

- cena oferty dla każdego okna odrębnie 

- terminu wykonania 

- okresu gwarancji. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa 

nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Przesłanie oferty na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, 

że oferent spełnia powyższe kryteria. 

 

V. DODATKOWE INFORMACJE: 

 

1. Płatność za wykonanie usługi będzie realizowana na podstawie faktury wystawionej 

po zrealizowaniu usługi  (21 dni płatności od momentu wykonania usługi). 

2. Proszę o podanie ceny jednostkowej i całościowej. 

 

VI. OSOBA DO KONTAKTU: 

Anna Prucnal 

 tel. 507 159 088 
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VII. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że: 

1. Administrator danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Rzeszowski Dom Kultury,  

ul. Staromiejska 43a, 35-231 Rzeszów, reprezentowany przez Dyrektora RDK. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod3@erzeszow.pl, lub 

pisemnie na adres administratora danych. 

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych: 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w szczególności w celu: 

a) realizacji zadań statutowych wynikających w szczególności z ustawy z dnia 25 października 1991 r. 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także wypełnienia obowiązków 

prawnych ciążących na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. b) RODO; 

b) wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym - art. 6 ust. 1 lit. e) RODO; 

c) realizacji umów zawartych z kontrahentami - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 

d) w pozostałych przypadkach - na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w zakresie 

i w celach określonych w treści zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. a) 

RODO. 

4. Odbiorcy danych osobowych: 

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa, lub stosownej umowy z  administratorem. 

5. Okres przechowywania danych osobowych: 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały 

zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, w szczególności z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach. 

6. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Przysługuje Pani/Panu ma prawo do: 

a) dostępu do danych osobowych i ich poprawiania (sprostowania) – na zasadach przewidzianych 

w art. 15 i 16 RODO; 

b) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – na zasadach 

przewidzianych w art. 17 RODO; 

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO; 

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – na zasadach przewidzianych 

w art. 21 RODO; 

e) cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn – w sytuacji gdy 

podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą; 

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, 

którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji 

uznania, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Administrator naruszył przepisy 

RODO. 

7. Inne informacje: 

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych 

osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy 

przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych 

Administratorowi ma charakter dobrowolny. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

mailto:iod1@erzeszow.pl
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8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani nie 

będą profilowane. Mogą wystąpić przypadki, gdy Administrator przekaże dane osobowe do 

państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych, o każdym takim przypadku osoba, której 

dane dotyczą, zostanie wcześniej poinformowana.  

 


