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ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/28/2022 
 

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 
130 000 zł, Zamawiający - WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem 
ofertowym o cenę na:   
 

Usługę kontroli oceniającej stan całości zadaszenia (membrany) określającą zakres wykonania 

czynności regulacyjnych i konserwacyjnych zadaszenia, namiotowego Amfiteatru Wolskiego 

Centrum Kultury w Parku im. Generała Józefa Sowińskiego, przy ul. Elekcyjnej 17 w Warszawie oraz 

wykonania prac według zakresu przygotowanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu 

zamówienia. 

 
1. Zamawiający: Wolskie Centrum Kultury ul. Obozowa 85, 01-425 Warszawa 

 
Przedmiot zamówienia:   
Usługa kontroli oceniającej stan całości zadaszenia (membrany) określającą zakres wykonania 
czynności regulacyjnych i konserwacyjnych zadaszenia, namiotowego Amfiteatru Wolskiego 
Centrum Kultury w Parku im. Generała Józefa Sowińskiego, przy ul. Elekcyjnej 17 w Warszawie oraz 
wykonania prac według zakresu przygotowanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu 
zamówienia. 
Termin realizacji zamówienia: 09.01.2023 - 31.12.2023 r. 
 

2. Warunki udziału w postępowaniu:  
Wykonawcy winni posiadać:  
Doświadczenie i kompetencję w zakresie świadczenia tego rodzaju usługi, zdolności techniczne i 
zawodowe polegające na świadczeniu sukcesywnej usługi serwisu Amfiteatru polegający na myciu, 
czyszczeniu, regulacji konstrukcji nośnej oraz naprawy i odśnieżania zadaszenia membranowego o 
powierzchni, co najmniej 3500 m2 za pomocą technik alpinistycznych, wykwalifikowaną kadrę która 
dokonuje przeglądu i konserwacji przy zachowaniu rygorystycznych zasad BHP. 

 
3. Sposób przygotowywania oferty 

1) ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej (można przesłać mailem). 
2) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. 

w przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis 
„Zapytanie ofertowe nr ZP/28/2022 na: „Usługę konserwacji zadaszenia Amfiteatru Wolskiego 
Centrum Kultury w Warszawie przy ul. Elekcyjnej 17” ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na 
adres: s.maleszewski@wck-wola.pl  
3) oferta powinna zostać złożona zgodnie z formularzem ofertowym. Wzór stanowi załącznik nr 2. 
4) do formularza oferty Wykonawca dołączy następujące dokumenty: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b) podpisane oświadczenie Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3). 
 

4. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe: 
     Cena – 70 % 

     Doświadczenie w zakresie konserwacji, regulacji zadaszenia membranowego namiotu – 30 % 
1.Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta w obu kryteriach oceny ofert wynosi 100 pkt. 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:  

mailto:s.maleszewski@wck-wola.pl
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Zamawiający dokona oceny ofert wyłącznie na podstawie kryteriów i ich znaczeń określonych wyżej w 

następujący sposób:  

a) Kryterium - Cena oferty „C” – waga 70 % (70% = 70 pkt) 

 Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (70 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje 

najniższą cenę za wykonanie całości zamówienia podaną przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, 

natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z 

poniższym wzorem: 

 C 

= 

C n 
x 70 pkt 

 C o 

gdzie:     C n  – cena brutto oferty najtańszej  

 C o  – cena brutto oferty ocenianej 

 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 70 pkt. 

b) Kryterium – Doświadczenie w zakresie konserwacji, regulacji zadaszenia 

membranowego namiotu „D” – waga 30% (30% = 30 pkt)  

Ocenie będzie podlegać okres, liczony w miesiącach, pełnionych przez doświadczenie w zakresie usługi 

konserwacji, regulacji zadaszenia membranowego namiotu wg poniższej punktacji: 

- usługi konserwacji, regulacji zadaszenia membranowego namiotu przez okres 12 miesięcy – 10 pkt. 

- usługi konserwacji, regulacji zadaszenia membranowego namiotu przez okres 12-24 miesięcy – 20 

pkt. 

- usługi konserwacji, regulacji zadaszenia membranowego namiotu przez okres 24-36 miesięcy – 30 

pkt. 

 

Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 30 punktów, wykazując liczbę miesięcy, w 

okresie których świadczył usługi konserwacji, regulacji zadaszenia membranowego namiotu do 36 

miesięcy. Podanie okresu realizacji usługi konserwacji, regulacji zadaszenia membranowego namiotu 

dłuższego niż 36 miesięcy Zamawiający sprowadzi odpowiednio do okresu 36 miesięcy i oceni ofertę z 

uwzględnieniem takiego okresu. 

Zamawiający uzna ww. warunek udziału w postępowaniu za spełniony na podstawie oświadczenia 

złożonego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 wraz z załączonymi dokumentami (np. 

referencje). 

Uwaga: 

Zamawiający nie będzie punktował liczby wykonanych usług, a jedynie liczbę miesięcy, w czasie których 

świadczył usługi obsługi prawnej na rzecz instytucji kultury. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, 

która otrzyma największą liczbę punktów łącznie za wszystkie kryteria oceny ofert. 

Ostateczną ocenę punktową każdej z ocenianych ofert stanowić będzie suma liczby punktów przyznanych 

w każdym spod kryteriów w ramach kryterium oceny merytorycznej oraz liczby punktów przyznanych w 

kryterium cena. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksimum 100 pkt. 

Lp = C + D 

gdzie Lp – liczba punktów uzyskanych przez ofertę 

Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
      

5. Zawarcie umowy: 
1) wykonawcy, którzy złożą oferty, zostaną powiadomieni o jego wynikach. 
2) po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawca zostanie poinformowany o 

wyborze jego oferty. 
3) miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą. 
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4) w przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od 
zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 
bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

5) zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy pisemnej. 
 

 
6. Forma komunikacji z Zamawiającym: 

Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela p. Sebastian Maleszewski email: 
s.maleszewski@wck-wola.pl tel. 669 832 993 , od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00.  
 

7. Termin składania ofert: 5 stycznia 2023 r. 

mailto:s.maleszewski@wck-wola.pl
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Załącznik nr 1 ZO/28/2022                   

Opis przedmiotu zamówienia 

I. Przedmiot zamówienia stanowi:  
 
Usługę kontroli oceniającej stan całości zadaszenia (membrany) określającą zakres wykonania 
czynności regulacyjnych i konserwacyjnych zadaszenia, namiotowego Amfiteatru Wolskiego 
Centrum Kultury w Parku im. Generała Józefa Sowińskiego, przy ul. Elekcyjnej 17 w Warszawie oraz 
wykonania prac według zakresu przygotowanego przez Zamawiającego* w opisie przedmiotu 
zamówienia.  
 

Szczegółowy opis zakresu prac związanych z konserwacją zadaszenia (membrany) Amfiteatru 
Wolskiego Centrum Kultury w Parku im. Generała Józefa Sowińskiego, przy ul. Elekcyjnej 17 w 
Warszawie: 

 
1. Wykonywanie regulacji: 

a) połączeń śrubowych. Wykryte luzy na połączeniach śrubowych należy zlikwidować poprzez 

ich dokręcenie. Brakujące lub uszkodzone połączenia śrubowe należy uzupełnić lub 

wymienić na nowe. Powstałe w wyniku prac ubytki powłoki malarskiej uzupełnić (podkład 

tlenkowy + farba chlorokauczukowa w kolorze konstrukcji),  

b) zamocowań sworzniowych. Sworznie zabezpieczone są przed wypadnięciem zawleczkami 

stalowymi lub przyspawanymi krążkami stalowymi. Należy sprawdzić, czy zawleczki i krążki 

są na swoim miejscu, w przypadku stwierdzenia braków, należy je uzupełnić. Sprawdzeniu 

podlegają same sworznie, pęknięte lub odkształcone, należy wymienić na nowe. Powstałe 

w wyniku prac ubytki powłoki malarskiej uzupełnić (podkład tlenkowy + farba 

chlorokauczukowa w kolorze konstrukcji),  

c) naprężenia lin i odciągów linowych. Kontrola polega na sprawdzeniu, czy aktualny stan 

naprężenia lin i odciągów linowych utrzymuje zadaną w projekcie formę zadaszenia 

namiotowego oraz czy słupy główne zadaszenia utrzymują pozycję pionową,  

z zastrzeżeniem, że kontroli odchyleń oraz osiadania słupów należy wykonać z udziałem 

geodety przy pomocy specjalistycznych urządzeń pomiarowych – m. in. teodolit, czy też 

niwelator. W przypadku stwierdzonych odchyleń, należy dokonać korekty długości i 

naprężenia lin oraz odciągów linowych. Powstałe w wyniku prac ubytki powłoki malarskiej 

uzupełnić (podkład tlenkowy + farba chlorokauczukowa w kolorze konstrukcji).  

 

2. Usuwanie uszkodzeń mechanicznych oraz przebarwień i zanieczyszczeń powłoki. Ewentualne 
miejscowe perforacje lub przetarcia powłoki zadaszenia należy usunąć, uzupełniając ubytek lub 
zabezpieczając przetarcie powłoki tym samym rodzajem materiału, z którego zrobiona jest powłoka 
zadaszenia. Materiał uzupełniający, łączy się z powłoką zadaszenia zgrzewarką na gorące 
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powietrze. Wystąpienia przebarwień i zanieczyszczeń powłoki, będących skutkiem wandalizmu, a 
także spowodowanych poprzez zalegające części organiczne i zwierząt (tj. liście, owoce drzew, 
martwe ptaki), a także odchody zwierząt. Usuwanie zanieczyszczeń i przebarwień, polega na 
mechanicznym czyszczeniu zabrudzonych powierzchni (odchody zwierząt, resztki organiczne itp.) 
skrobakami, szczotkami o miękkiej nie brudzącej części roboczej (po uprzednim namoczeniu wodą 
lub odpowiednim detergentem). Powstałe plamy, należy zmywać przy użyciu specjalistycznych 
środków czyszczących. W przypadku gdy, miejscowe zabrudzenie powłoki zadaszenia jest tak 
mocne, że niemożliwe jest całkowite jego usunięcie oraz występuje ono w miejscu 
wyeksponowanym, można powstałe zabrudzenie zamaskować poprzez nałożenie łaty, z tego 
samego materiału, z jakiego została wykonana powłoka (łatę nakładamy w sposób jaki likwidujemy 
uszkodzenia mechaniczne powłoki). Czynności te należy wykonać w okresie wiosennym. Zakres 
prac ustalany jest każdorazowo z Zamawiającym. 

 

3. Kontrola oraz ewentualna korekta stanu zamocowań, odciągów zadaszenia namiotowego, 
każdorazowo po organizowanych szczególnie dynamicznych imprezach na terenie amfiteatru. 
Kontrola obejmuje sprawdzenie połączeń śrubowych i zamocowań  sworzniowych elementów 
odciągów zadaszenia namiotowego do wysokości 4,0 m (wyjątek stanowią wyższe niż 4 m 
połączenia śrubowe zadaszenia znajdujące się między kasami amfiteatru) 

 

4. Czyszczenie całej zewnętrznej strony powłoki zadaszenia minimum 1 raz w sezonie, zalecany sezon 
wiosenny. Czyszczenie powłoki zadaszenia można wykonywać tylko przy użyciu specjalistycznych 
mechanicznych i chemicznych środków czyszczących oraz  urządzeń, których części robocze nie 
uszkodzą powłoki zadaszenia. Powłokę należy najpierw oczyścić.  

 

5. Interwencyjne czyszczenie powłoki zadaszenia w przypadku zalegania na powłoce części 
organicznych roślin, tj. liści, owoców drzew mogących wywołać trwałe przebarwienia, zaleganie 
gałęzi, butelek, kamieni i innych przedmiotów mogących spowodować mechaniczne  uszkodzenia 
powłoki zadaszenia. Zakres prac ustalany jest każdorazowo na podstawie kontroli po zaistnieniu 
konieczności wykonania opisanej usługi.  

 

6. Interwencyjne wykonanie napraw uszkodzeń. Zakres prac ustalany jest każdorazowo na podstawie 
kontroli po zaistnieniu konieczności wykonania opisanej  usługi.  

 

7. Konserwacja zadaszenia przejścia pomiędzy zadaszeniem głównym a budynkiem obsługi. Zakres 
czynności obejmuje montaż powłoki zadaszenia na wiosnę oraz demontaż i czyszczenie główne 
powłoki zadaszenia na jesieni. Czyszczenie główne powłoki zadaszenia należy wykonać przed 
zdjęciem na jesieni. Usuwanie uszkodzeń mechanicznych oraz przebarwień i zanieczyszczeń 
powłoki należy wykonać w terminie jesiennym. 

 

8. Roboty konserwacyjne będą obejmować ww. czynności zgodnie Warunkami eksploatacji, 
sezonowego zadaszenia namiotowego amfiteatru w Parku im. Generała Józefa Sowińskiego, przy 
ul. Elekcyjnej 17 w Warszawie. Monitorowanie stanu powłoki zadaszenia amfiteatru oraz słupów 
stalowych i naciągów co najmniej raz w miesiącu. 

 

9. Odśnieżenie zadaszenia amfiteatru w „siodłach” z zastosowaniem technik alpinistycznych. 
Będzie to uzależnione od intensywności opadów śniegu. Czas przystąpienia Wykonawcy do 
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odśnieżania zadaszenia amfiteatru nie może być dłuższy niż 24 godzin od momentu 
przekazania Wykonawcy informacji o konieczności wykonania usługi drogą faksową lub 
przez e-mail. Zakres prac i kosztów ustalany jest każdorazowo na podstawie kontroli po zaistnieniu 
konieczności wykonania opisanej usługi. 

 
II. Zakres zamówienia obejmuje: 

1. Kontrolę oceniającą stan całości zadaszenia (membrany); 
2. Sukcesywne usługi serwisu zadaszenia i konstrukcji Amfiteatru polegający na myciu, 

czyszczeniu, regulacji konstrukcji nośnej oraz naprawy i odśnieżania zadaszenia 
membranowego o powierzchni, co najmniej 3500 m2 za pomocą technik alpinistycznych 

3. Naprawy zadaszenia za pomocą technologii zgrzewania zarówno membrany jak i taśm 

napinających 

4. Wykonanie protokołów konserwacji z przeglądów dla Zamawiającego;  
5. Wycena i ewentualna wymiana po konsultacji i zgody Zamawiającego w przypadku 

stwierdzenia uszkodzenia przedmiotu zamówienia przed przystąpieniem do przeglądu 
 

III. Opis warunków udziału w postępowaniu ofertowym:  

O zamówienie mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki: 

a. posiadają własny sprzęt, transport i serwis 
b. wykonywali usługę konserwacji, czyszczenia i regulacji zadaszenia namiotowego o powierzchni, 

co najmniej 3500 m2 
c. wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 36 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert, zrealizował co najmniej 3 zamówienia – tabelka załącznik nr 5 ZO/28/2022                   
d. Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokość sumy 
gwarancyjnej nie mniejszej niż 1 000.000,00 PLN, ważnej w czasie określonym, jako termin 
wykonania przedmiotu zamówienia. 

e. świadczą usługi na najwyższym poziomie, co poświadczają odpowiednimi referencjami 
f. posiadają sprzęt, doświadczenie, zdolności do naprawy zadaszenia (membrany) za pomocą 

technologii zgrzewania zarówno membrany jak i taśm napinających 

g. używają bezpiecznego sprzętu dla zdrowia przy zachowaniu rygorystycznych zasad BHP 
 

 

IV. Informacje dodatkowe: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego 

prowadzenia bez podawania przyczyny. 

W przypadku unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia.   

 

 

Termin realizacji zamówienia: 09.01.2023 - 31.12.2023 
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Załącznik nr 2 ZO/28/2022                   

 

OFERTA 

 

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe prowadzone przez Zamawiającego Wolskie 

Centrum Kultury dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie regulaminu 

udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, a dotyczącego: 

Usługi konserwacji zadaszenia Amfiteatru Wolskiego Centrum Kultury w Warszawie przy ul. 

Elekcyjnej 17 

składamy ofertę o następującej treści: 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto: zł. 

      Stawka podatku VAT: ………. %. Cena brutto: zł. 

Słownie:  

2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP 

 

4. Oświadczamy, iż jesteśmy związani przedmiotową ofertą przez okres 30 dni  

5. Oświadczamy, iż podany w treści oferty e-mail zobowiązujemy się utrzymywać 

w gotowości do kontaktów z Zamawiającym do czasu rozstrzygnięcia zapytania. 

 

 

 
 (miejscowość, data) (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do ZO/28/2022                   

 

 

……………………………………………………………. 

(pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

l .  Oświadczam, że: 
Na podstawie przedstawionych mi informacji zawartych w zapytaniu ofertowym jestem w stanie 
zrealizować przedmiot zamówienia. 
2. Oświadczam, że  
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 
2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
4) nie otwarto w stosunku do mnie likwidacji i nie ogłosiłem upadłości; 
5) nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 
6) nie jestem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia; 
7) ponoszę odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależycie wykonanie przedmiotu umowy w 

formie kar umownych. 
 

 

 

 

 

 

………………………………     ……………………………………………….. 
                             (miejscowość, data)   (imię i nazwisko oraz podpis  

  upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

 

Załącznik nr 4  do ZO/28/2022                   
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Klauzula RODO w zamówieniach publicznych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) , informuję, że: 

1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wolskiego Centrum Kultury, ul. Obozowa 85, 01-425 

Warszawa tel: 22 632 31 91; 

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Wolskim Centrum Kultury jest Iwona Jędrzejewska, kontakt: 

iod@wck-wola.pl, 609018434; 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP/28/2022 Usługę kontroli oceniającej stan całości 

zadaszenia (membrany) określającą zakres wykonania czynności regulacyjnych i konserwacyjnych zadaszenia, 

namiotowego Amfiteatru Wolskiego Centrum Kultury w Parku im. Generała Józefa Sowińskiego, przy ul. Elekcyjnej 

17 w Warszawie 

4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu ustawę Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”; 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6. obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym  

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z ustawy Pzp; 

7. w odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

8. Posiada Pan/Pani: na podstawie art. 15 RODO: 

prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania 

Pana/Pani danych osobowych; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pana/Pani, że przetwarzanie danych 

osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO; 

9. nie przysługuje Panu/Pani: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e  RODO prawo usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do  przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO. 

 

 

 

mailto:iod@wck-wola.pl
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Załącznik nr 5 do ZO/28/2022 

 

 

Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług  

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Wolskie Centrum Kultury ul. Obozowa 85, 01-425 Warszawa 

 

WYKONAWCA: 

Nazwa: 

 

 

Adres: 

 

 

 

Telefon:  

Numer NIP:  

Numer KRS (jeśli dotyczy)  

   

JA(MY), NIŻEJ PODPISANY(I), OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

1. Świadczę(ymy) lub świadczyłem(liśmy) kompleksową usługę kontroli stanu całości zadaszenia (membrany) 

określającą zakres wykonywanych czynności regulacyjnych i konserwacyjnych zadaszenia, namiotowego o 

powierzchni, co najmniej 3500 m2 o którym mowa w zapytaniu ofertowym: 

 

Lp Nazwa podmiotu Data wykonania 

(i zakończenia) lub okres 

wykonywania 

   

   

   

   

   

   

 


