
                  Załącznik nr 3 

Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł netto 

       

                Drawno 10.01.2023 r. 

 

 

Drawieński Park Narodowy 

ul. Leśników 2 

73-220 Drawno 

 
Znak spr.: DA-0117/2023jl 

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pt.: 

 

„Przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności 

połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji 

przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w obiektach budowlanych w zarządzie 

DPN”. 

 
1. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie z wymogami art. 62 pkt 1 ppkt. 2, 

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U z 2021 r poz. 2351 ze zm.) 

przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, 

osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz 

uziemień instalacji i aparatów w obiektach budowlanych w zarządzie DPN wymienionych  

w załączniku nr 2. 

 

Zakres zamówienia: 

1. Instalacja elektryczna:  

• pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej – 695, 

• pomiar rezystancji izolacji obwodów jednofazowych – 362, 

• pomiar rezystancji izolacji obwodów trójfazowych – 105, 

• badanie wyłącznika różnicowoprądowego jednofazowych – 8, 

•  badanie wyłącznika różnicowoprądowego trójfazowego – 10, 

 

2. Instalacja piorunochronna: 

• Oględziny instalacji piorunochronnej części naziemnej 

• Oględziny i konserwacja połączeń galwanicznych 

• Stan zwodów 

• Stan przewodów odprowadzających 

• Stan elementów mocujących 

• Pomiar rezystancji uziemienia odgromowego – 66. 

 

3. Inne czynności niezbędne do wykonania zamówienia 

 

4. Prace powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisani w oparciu 

o Polskie Normy, zgodnie z prawem budowlanym oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 



5. Z przeprowadzonej kontroli (oględzin, pomiarów i prób) należy sporządzić 

odpowiednie    protokoły. 

6. Protokoły z pomiarów i prób powinny zawierać: 

• Nazwę firmy wykonującej pomiary i numer protokołu 

• Nazwę,  miejsce  zainstalowania  oraz  dane  znamionowe  badanych  instalacji,  

• obwodów i urządzeń 

• Rodzaj pomiarów i prób 

• Nazwisko osoby wykonującej pomiary i próby 

• Datę wykonania pomiarów i prób 

• Spis użytych przyrządów i ich numery 

• Tabelaryczne zestawienie wyników pomiarów i prób oraz ich ocenę 

• Dane  o  warunkach  przeprowadzenia  pomiarów  i  prób  (szczególnie  ważne  

przy pomiarach uziemień) 

• Wnioski i zalecenia wynikające z pomiarów i prób 

 

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 16.01.2023 – 17.02.2023 r. 

 

3. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie się kierował kryterium: 

 

                Cena – 100 % ( może być 100)  

                

4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 

1) Formularz oferty wg załażonego wzoru – załącznik nr 1 do zaproszenia; 

2) Kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem uprawnień do 

wykonywania robót elektrycznych (uprawnienia „dozorowe”). 

 

5.  Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie: 

Cena powinna zawierać: 

1) wartość dostawy*/ usługi*/roboty budowlanej* określona w oparciu o 

przedmiot zamówienia, 

2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT, 

3) cena podawana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę 

budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie 

podlegać waloryzacji w okresie jej trwania. 

4) w ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu 

wzoru:   

 

 

           Cn  

C = ------------ x100 pkt x 100% 

           Co  

gdzie: 

C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”, 

Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych, 

Co - cena oferty ocenianej. 

 

5) w przypadku innego kryterium należy wpisać sposób obliczania punktów do 

kryterium oceny oferty # .  

6) za najkorzystniejszą ofertę uznanie zostanie oferta, która uzyska największą 

liczbę punktów.  

 



6. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Na kopercie należy 

zamieścić tytuł zamówienia oraz datę i godzinę otwarcia ofert.1 

2) cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie.  Oferta 

cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi 

obejmować całość zamówienia.  

 

7. Miejsce i termin złożenia oferty: 

1) ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.01.2023 r. do godz. 1400 w siedzibie 

zamawiającego tj. ul. Leśników 2; 73-220 Drawno.1 

2) ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.01.2023 r. do godz. 1400 w siedzibie 

zamawiającego  lub mailem na adres: dpn@dpn.pl.2 

 

 

 

8. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: 

Janusz Lewandowski – kierownik działu administracji, tel. 957682051 wew. 32. 

9. Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz art. 13 lub 14 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE informuję, że administratorem danych osobowych jest Drawieński Park 

Narodowy z siedzibą w Drawnie, który przetwarza dane w celu realizacji zadań 

ustawowych i statutowych. Administrator danych może przekazać dane osobowe 

upoważnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Każdej osobie, której 

dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji, dostępu do danych 

osobowych, sprostowania danych, sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, 

niepodlegania profilowaniu i przeniesienia danych w oparciu o art. 15-22 RODO 

oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – UODO. 

 

 

podpis......................................... 

                                                                                                   Kierownika zamawiającego 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić  

#  w przypadku wyboru tylko kryterium cena należy usunąć  

1.Przy zamówieniach od 50 000,00 zł. netto do 130 000,00 zł. netto. 

2.Przy zamówieniach od 5 000,00 zł netto do 50 000,00 zł. netto. 

mailto:dpn@dpn.pl


Załącznik nr 1 

     Do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej  

     

 

Formularz oferty cenowej 

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty cenowej znak spr.: DA-0117/2023jl składam ofertę na  

„Przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, 
osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz 
uziemień instalacji i aparatów w obiektach budowlanych w zarządzie DPN” 
 

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy 

Zarejestrowany adres Wykonawcy  

 ulica. ................................................ nr  domu ………………………………                   

 kod. ………………..

 miejscowość......................................................... 

 tel. ………………………………………… ........................................ …….. 

 REGON…………………………………………………

 NIP.......................................................................... 

 

  Oferuję cenę: 

Netto  (cyfrowo i słownie): 

............................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………zł. 

Brutto  (cyfrowo i słownie): 

............................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………zł. 

 

 

Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem. 

 
 

*Niepotrzebne skreślić  

   

 

 

 

…………………………………………… 

Data i podpis 

 



 

 

Załącznik nr 1 

WYKAZ OBIEKTÓW 

BUDYNKI MIESZKALNE 

Lp. położenie / adres  
rok 

budowy 
przeznaczenie Nr inwentarz. 

1 2 3 4 5 

1. Drawno ul. Lesników 2 1994 Budynek mieszkalno - biurowy 110/00161/1 

2. Drawno ul. Choszczeńska 69 1990 Budynek mieszkalny- lesniczówka 110/00147 

3. Miedzybór 1 gm. Drawno 1940 Budynek mieszkalny- lesniczówka 110/00102 

4. Miedzybór 2 gm. Drawno 1939 Budynek mieszkalny 110/00103 

5. Niemienica 2 (Zacisze) gm. Dobiegniew 1930 Budynek mieszkalny- lesniczówka 110/00138 

6. Moczele gm. Dobiegniew 1929 Budynek mieszkalny- lesniczówka 110/00113 

7. Mostniki gm. Dobiegniew 1900 Budynek mieszkalny- lesniczówka 110/00115 

8. Ostrowite 3 gm. Dobiegniew 1929 Budynek mieszkalny- lesniczówka 110/00122 

9. Ostrowite 4 gm. Dobiegniew 1929 Budynek mieszkalny 110/00121 

10. Rogoźnica gm. Drawno 1864 Budynek mieszkalny- lesniczówka 110/00104 

11. Rogoźnica gm. Drawno 1958 Budynek mieszkalny 110/00105 

BUDYNKI GOSPODARCZE 

Lp. położenie / adres  
rok 

budowy 
przeznaczenie Nr inwentarz. 

1 2 3 4 5 

1. Drawno ul. Lesników 1 1994 Budynek warsztatowy  103/00126 

2. Drawno ul. Lesników 1 1994 Budynek garaże 103/00115/1 

3. Drawno ul. Choszczeńska 69 1990 Budynek gospodarczy 108/00148 

4. Drawno ul. Kolejowa 18   Budynek gospodarczy 102/00150 

5. Miedzybór gm. Drawno 1959 Budynek gospodarczo - garażowy 110/00100 

6. Miedzybór gm. Drawno 1959 Budynek gospodarczy - stodoła 110/00101 

7. Moczele gm. Dobiegniew 1929 Budynek gospodarczo - garażowy 108/00114 

8. Mostniki gm. Dobiegniew 1900 Budynek gospodarczy - stodoła 108/00117 

9. Mostniki gm. Dobiegniew 1900 Budynek gospodarczy - obora 108/00116 

10. Mostniki gm. Dobiegniew 1980 Budynek gospodarczy - garażowy 108/00118 

11. Ostrowite gm. Dobiegniew 1939 Budynek gospodarczo - garażowy 108/00120 

12. Pustelnia gm. Człopa 1934 Budynek gospodarczy 108/00144 

13. Rogoźnica gm. Drawno 2004 Budynek gospodarczo - garażowy 108/00109 

14. Rogoźnica gm. Drawno 2000 Budynek gospodarczo - garażowy 108/00110 

15. Rogoźnica gm. Drawno 2007 
Budynek gospodarczy - chłodnia / 

wiata 
104/00342 

 

 

 

 



 

 

BUDYNKI USŁUGOWE 

Lp. położenie / adres  
rok 

budowy 
przeznaczenie Nr inwentarz. 

1 2 3 4 5 

1. Drawno ul. Kolejowa 18 1994 Bud biurowy - studio podcastowe 107/00149 

2. Drawno ul. Kolejowa 20  Centrum Edukacji i Turystyki  109/00549 

3. Drawnik gm. Drawno  Budynek zakwaterowania 

turystycznego 
109/00125 

4. Głusko 8 gm. Dobiegniew 1964 Punkt Informacji Turystycznej 109/00128 

5. Ostrowite 1 gm. Dobiegniew 1929 Stacja Terenowa 110/00124 

6. Pustelnia gm. Człopa 1934 Ichtiologiczna Stacja Terenowa 110/00143 

HYDROFORNIE / OCZYSZCZALNIE 

Lp. Nazwa obiektu 
rok 

budowy 
położenie / adres  

nr 

inwentarzowy 

1 2 3 4 5 

1. Studnia głębinowa   Międzybór gm. Drawno 291/00172 

2. Studnia głębinowa   Zacisze gm. Dobiegniew 291/00177 

3. Oczyszczalnia   Moczele gm. Dobiegniew 658/00252 

4. Oczyszczalnia   Mostniki gm. Dobiegniew 658/00222 

5. Hydrofornia   Ostrowite gm. Dobiegniew 291/00180 

6. Oczyszczalnia   Ostrowite gm. Dobiegniew 291/00167 

7. Hydrofornia   Pustelnia gm. Człopa   

8. Hydrofornia   Rogoźnica gm. Drawno 108/00111 

 



 
 

Wzór umowy 

 

UMOWA nr K-3700-……../2023 

 

Zawarta w dniu ……….2023 r. pomiędzy: Drawieńskim Parkiem Narodowym  

z siedzibą: 73-220 Drawno, ul. Leśników 2,  NIP 5941600692, REGON 321169489 

reprezentowanym przez: 

Pana dr inż. Pawła Bilskiego – Dyrektora DPN 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

……………………………………… 
z siedzibą: ………………………………………, NIP …………………, REGON ……………………. 
reprezentowanym przez: 

Pana(ią) ……………………………………………….. 

Zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą  

§ 1 

   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie z wymogami art. 62 pkt 1 ppkt. 2, Ustawy z dnia 

7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U z 2021 r poz. 2351 ze zm.) przeglądu instalacji elektrycznej 

i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony 

od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w obiektach 

budowlanych w zarządzie DPN wymienionych w załączniku nr 2. 

 

I. Zakres zamówienia: 

1. Instalacja elektryczna:  

• pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej – 695, 

• pomiar rezystancji izolacji obwodów jednofazowych – 362, 

• pomiar rezystancji izolacji obwodów trójfazowych – 105, 

• badanie wyłącznika różnicowoprądowego jednofazowych – 8, 

•  badanie wyłącznika różnicowoprądowego trójfazowego – 10, 

2. Instalacja piorunochronna: 

• Oględziny instalacji piorunochronnej części naziemnej 

• Oględziny i konserwacja połączeń galwanicznych 

• Stan zwodów 

• Stan przewodów odprowadzających 

• Stan elementów mocujących 

• Pomiar rezystancji uziemienia odgromowego – 66. 

3. Inne czynności niezbędne do wykonania zamówienia z związane z zamówieniem. 

4. Prace powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisani w oparciu o Polskie Normy, 

zgodnie z prawem budowlanym oraz zasadami wiedzy technicznej. 

5. Z przeprowadzonej kontroli (oględzin, pomiarów i prób) należy sporządzić odpowiednie    

protokoły. 

§ 2 

 

Za przedmiot umowy wskazany w § 1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy kwotę 

zryczałtowaną w wysokości …………… zł, (słownie:  ……………………………… złotych). 

Nr rachunek Wykonawcy ………………………………………………………………………………… 

§ 3 

 Wykonanie umowy nastąpi do dnia 17.02.2023 r.  



 
 

§ 4  

Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień 

koniecznych do wykonania zleconych robót. 

§ 5  

Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia obiektów zarządzanych przez DPN. 

§ 6  

1 .  Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę za wykonaną usługę stanowi protokół  

odbioru zleconej usługi potwierdzony przez upoważnionego pracownika Drawieńskiego 

Parku Narodowego zawierający wykaz obiektów zgodnie z załącznikiem nr 1 zapytania 

ofertowego i wpisem do książki obiektu budowlanego. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w terminie do 30 dni, licząc od dnia złożenia 

u Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na rachunek ………………………... 

3. Należność finansowa zostanie przekazana przelewem z konta Zamawiającego na konto 

Wykonawcy wskazane na fakturze. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia 

rachunku bankowego płatnika. 
4. Postawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru przedmiotu Umowy, 

potwierdzony przez upoważnionego pracownika Parku. 

5. Zamawiający wyznacza i upoważnia pana Janusza Lewandowskiego do reprezentowania 

Zamawiającego przy realizacji niniejszej umowy. 

6. Wykonawca może wystawić ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowalne lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno – prywatnym (Dz. U.  z 2020r. poz. 1666 ze zm. – „Ustawa o Fakturowaniu). 

7. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w 

ust. 5 Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem 

Platformy Elektronicznego Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę 

ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 

1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub załącznik do niej musi zawierać numer 

Umowy i Zlecenia, których dotyczy.  

8. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysłać na następujący adres 

Zamawiającego: PEF: NIP 5941600692. 

9. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie 

chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie 

elementy, o których mowa w ust. 6, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób 

umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią.  

10. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura 

powinna być doręczona do Drawieńskiego Parku Narodowego.  

11. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia 

będzie stosował mechanizm podzielnej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2022r. 

poz. 931 ze zm.). 

12. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem 

rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. 

Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2022r. poz. 2324 ze zm.) zawartym w wykazie 

podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i  usług (tekst jedn.: Dz. U.  z 2022r. poz. 931 ze zm.). 

13. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 

pkt. 37 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U.  



 
 

z 2022r. poz. 931 ze zm.) wskazanego członka konsorcjum zwalnia Zamawiającego  

z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich członków konsorcjum (jeżeli dotyczy). 

§ 7 

Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy pomimo wezwania do prawidłowego wykonania 

umowy i upływu terminu wskazanego w wezwaniu, Wykonawca nie wykona umowy lub 

wykona ją nienależycie. 

1. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 2. 

2. W razie opóźnienia w wykonaniu umowy, Zamawiający jest uprawniony do żądania od 

Wykonawcy, zapłaty kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w  

§ 2 za każdy dzień zwłoki. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych  

z wynagrodzenia bez dodatkowego wezwania. 

3. W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zachowuje 

możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych 

w Kodeksie Cywilnym. 

§ 8  

Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019r. 

poz. 1781) oraz art. 13 lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że administratorem danych osobowych jest 

Drawieński Park Narodowy z siedzibą w Drawnie, który przetwarza dane w celu realizacji 

zadań ustawowych i statutowych. Administrator danych może przekazać dane osobowe 

upoważnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Każdej osobie, której dane 

dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji, dostępu do danych osobowych, 

sprostowania danych, sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, niepodlegania profilowaniu  

i przeniesienia danych w oparciu o art.15-22 RODO oraz prawo do wniesienia skargi  

do organu nadzorczego – UODO. 

§ 9  

Umowa  może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności związanych z 

wystąpieniem COVID-19, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, 

na warunkach i w zakresie zgodnym z art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021r., poz. 

2095, ze zm.).  
Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności oraz potwierdzenia przyjęcia jej przez obie strony umowy. 

§ 1 0  

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 

2351 ze zm.) 

§ 11 

Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy, rozstrzygane będą przez sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 



 
 

§ 12 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 

jednym dla każdej ze stron. 
 

 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 

 

 

 _______________     _______________ 

 

 

 

 

Załączniki do umowy: 

 

1. Załącznik nr 1 wykaz obiektów DPN. 

 


