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Zarząd ROD Nad Widawa zwraca się z zapytaniem ofertowym, dotyczącym wyboru Elektryka 
Ogrodowego w Ogrodzie nr 3 przy ul. Redyckiej we Wrocławiu w  Rodzinnym Ogrodzie 
Działkowym „Nad Widawą”.  
 
 
ZAMAWIAJĄCY  
ROD „Nad Widawą”  
ul. Sołtysowicka b/n,  
51-168 Wrocław  
NIP: 895-17-14-571 
 
adres email; biuro@rodnadwidawa.pl , przetargi@rodnadwidawa.pl 
strona internetowa www.rodnadwidawa.pl  
osoba kontaktowa: Paweł Motak, tel. 509 509 394 
 

I. Przedmiot zapytania:  
Przedmiotem zapytania jest podpisanie umowy ramowej o realizację zadań związanych z 
przyłączeniami elektrycznymi altanek działkowców do sieci ogólnoogrodowej naszego ROD. W 
dalszej części zapytania funkcja ta nazywana będzie Elektrykiem Ogrodowym. 

 
Opis stanu istniejącego  
Na terenie Ogrodu Działkowego położonego przy ul. Redyckiej we Wrocławiu, znajduje się 80 
ogródków, do których (w większości) zostały wykonane przyłącza elektryczne od rozdzielnic 
umiejscowionych na alejkach ogrodowych (sieci ogólnoogrodowej wykonanej w IV kwartale 2019 
roku) do altanek działkowców. W rozdzielnicach zostały wyciągnięte przewody poszczególnych 
działkowców i umieszczone wyłączniki nadmiarowo prądowe. 
Energia elektryczna nie jest jeszcze dostarczana przez TAURON. Wniosek o podłączenie sieci 
złożymy w najbliższym czasie. 
 
W związku z powyższym Zarząd ROD Nad Widawą poszukuje wykonawcy, który podejmie się w 
ramach podpisanej umowy ramowej pełnić funkcję Elektryka Ogrodowego. 
Najważniejsze obowiązki, którymi będzie musiała zająć się wybrana osoba, to: 
- wykonanie przyłączenia działek w rozdzielnicach (w tym instalacja indywidualnego podlicznika dla 
każdej działki osobno - liczniki zostały zakupione przez ROD).  
- wykonanie niezbędnych pomiarów wewnętrznej instalacji w altankach. Wykonanie instalacji 
pozostawiono w kompetencjach użytkowników działek. 
- przywracanie zasilania do altanek po wyłączeniach wyłącznika nadmiarowo-prądowego, diagnoza 
przyczyn takich wyłączeń i określenie zaleceń, których realizacja będzie minimalizować ryzyko 
kolejnych wyłączeń. 
- pozostałe zadania obejmować będą reakcje na awarie sieci i dbanie o stan sieci ogólnoogrodowej 
(będzie to głównie dozór/nadzór nad siecią i sygnalizowanie nieprawidłowości działania, ingerencji 
zewnętrznej w rozdzielnicach, itp.,  ponieważ gwarancja na wykonanie instalacji została udzielona 
na 60 miesięcy). 
-inne zadania przyjęte po wzajemnych uzgodnieniach. 



  
II. Kryteria oceny ofert.  

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:  
Cena - waga 80 %  
Proponowany czas reakcji na zgłoszenia  - waga 20% 
 
Informacje dodatkowe:  

1) Oferent musi posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie związanym z przedmiotem 
zamówienia oraz niezbędne uprawnienia do wykonywania czynności związanych z realizacją 
zamówienia. 

2) Oferent musi być zarejestrowanym podmiotem gospodarczym. Rozliczenia usług będą 
odbywały się na podstawie wystawianych faktur. 

3) Na usługi opisane w zapytaniu zostanie z Oferentem podpisana umowa ramowa ze 
stawkami za poszczególne czynności.  

4) Oferent w formularzu ofertowym określi cenę jednostkową brutto za poszczególne 
czynności opisane w zamówieniu. 

5) Zamawiający dokona wyboru Oferenta w oparciu o ofertę najkorzystniejszą pod względem 
założonych kryteriów oceny.  

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowych negocjacji z Oferentami, którzy 
przedstawią najkorzystniejsze oferty. 

7) Ofertę cenową, w formie wypełnionego formularza, stanowiącego załącznik do zapytania, 
należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres 
przetargi@rodnadwidawa.pl do dnia 31 stycznia 2020 roku. 

8) Terminy płatności zostaną szczegółowo określone w umowie ramowej. Terminy płatności w 
ROD zwykle ustalane są na 14 dni od daty prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury. 

 
 
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy  
Załącznik nr 2 - mapa z oznaczeniem położenia ogrodu 
Załącznik nr 3 - schemat sieci ogólnoogrodowej 
 
 
 
Zarząd ROD Nad Widawą



Załącznik nr 1 
Formularz Ofertowy 

 
dn. ............................... 

 
 
 
............................................ 
Dane Oferenta 
 
 
Ja niżej podpisany, w odpowiedzi na zapytanie ofertowe ROD, deklaruję stawki za usługi związane 
z obsługą elektryczną, ogrodu nr 3 w ROD Nad Widawą przy ul. Redyckiej we Wrocławiu, zgodnie z 
poniższym zestawieniem. 
 
- Podłącznie w rozdzielnicy jednej altanki (rozumiane jako montaż powierzonego podlicznika 
energii, wpięcie i załączenie wyłącznika nadmiarowo-prądowego, wykonanie niezbędnych pomiarów 
instalacji w podłączanej altance). 

Od 1-3 altanki zł brutto/altankę 
Od 4-9 altanek zł brutto/altankę 1. 

Cena ryczałtowa za ww usługę -  
w przypadku jednorazowego 

podłączenia 10 i więcej altanek zł brutto/altankę 

2. 
Czas realizacji usługi od zgłoszenia 
gotowości przyłączenia 

............... dni 

  
- Dojazd i przywrócenie zasilania do altanki po wyłączeniu wyłącznika nadmiarowo-prądowego, 
diagnoza przyczyn takich wyłączeń i określenie zaleceń, których realizacja będzie minimalizować 
ryzyko kolejnych wyłączeń. Cena za 1 reakcję.  
1. Cena ryczałtowa za 1 reakcję, zgodnie z opisem zł brutto 
2. Czas realizacji usługi od zgłoszenia wyłączenia ............... dni/godzin* 
 
- Wynagrodzenie, za realizację pozostałych zadań, obejmujących reakcje na awarie sieci i dbanie o 
stan sieci ogólnoogrodowej.  ............................... zł brutto /wizytę/miesięcznie/rocznie* 

 
Cena obejmuje w szczególności: .......................................................................................... 

(opisać) 

................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
 
 
...................................................................... 
data i podpis Oferenta 
 
Oświadczenie Oferenta. 
 
Oświadczam, że posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie związanym z przedmiotem 
zamówienia oraz niezbędne uprawnienia do wykonywania czynności związanych z realizacją 
zamówienia.  
 
 ...................................................................... 
data i podpis Oferenta 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 2 

 



Załącznik nr 3 


