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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA SERWIS URZADZEŃ DŹWIGOWYCH 

 

Przedmiot zapytania: 

Serwis urządzeń  dźwigowych  w budynku głównym Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie  

Opis przedmiotu zapytania: 

Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o.  zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej  

na wykonanie usługi konserwacji urządzeń dźwigowych w budynku głównym Centrum 

Dziedzictwa Szkła w Krośnie. 

 Wyszczególnienie urządzeń objętych serwisem:  

I. Budynek główny CDS: 

 Schody ruchome: 

 typ urządzenia – KYH330-800-12500 

 nr fabryczny – KYE 121002 

 aranżacja pojedyncza 

 rok produkcji 2012 

 długość czynna schodów – 25824 mm 

 wysokość podnoszenia - 12500 mm 

 szerokość konstrukcji – 1400 mm 

 Winda osobowa: 

 Typ dźwigu – osobowy, elektryczny bezreduktorowy 

 nr fabryczny LR120342E 

 rok budowy 2012 

 udźwig nominalny- 630 kg/8 osób  

 ilość przystanków  - 5 

 sterowanie – ORONA 

 Winda towarowa: 

 typ urządzenia – dźwig towarowy mały ISO-A 

 numer fabryczny – 231 269 

 rok produkcji 2012 

 udźwig 100 kg 

 wymiary kabiny- 1000x925x1200mm 

 liczba przystanków - 3 



Zakres obsługi serwisowej urządzeń dźwigowych zgodny z zapisami w księgach rewizyjnych 

urządzeń. Potencjalni Wykonawcy mogą się zapoznać z przedmiotem zamówienia  

po uprzednim skontaktowaniu się z Zamawiającym.  

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zapytania w całości bez możliwości 

powierzenia innym podmiotom realizacji przedmiotu zapytania lub jego części. 

Usługa polegała będzie na bieżących konserwacjach i systematycznych przeglądach 

potwierdzanych w książkach urządzeń. W przypadku wystąpienia wypadków nagłych,  

w których zagrożone jest życie lub zdrowie ludzi, w tym m.in. zacięcie ludzi w dźwigu, 

Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia awarii w ciągu 30 min., w sposób umożliwiający 

ewakuację ludzi. Usunięcie innych awarii tego rodzaju powinno nastąpić w ciągu 2 godzin od 

momentu zgłoszenia.  

Płatność za wykonanie ww. usług dokonana zostanie w terminie 21 dni od daty otrzymania 

faktury rozliczeniowej. Za części wmontowane do urządzeń objętych serwisem będą 

wystawiane osobne faktury.  

Zamawiający zamierza zawrzeć umowę z wybranym wykonawcą od dnia podpisania umowy 

na okres 12 miesięcy.  

Kryterium oceny propozycji przedstawionych przez Wykonawców, pod warunkiem spełnienia 

poniższych kryteriów,  będzie cena. 

Opis warunków do uzyskania zamówienia: 

W postepowaniu ofertowym mogą brać udział Wykonawcy, którzy: 

a) prowadzą działalność w zakresie świadczenia usług objętych zapytaniem  

b) dysponują osobami zdolnymi i uprawnionymi do wykonywania czynności związanych  

z realizacją zadań,  

c) dysponują właściwym sprzętem niezbędnym do wykonania usług 

d) posiadają doświadczenie w wykonywaniu usług objętych przedmiotem zapytania 

e) posiadają uprawnienia UDT do prowadzenia tego typu usług 

f) zapewniają pełny serwis wraz z częściami zamiennymi.  

Spełnienie warunków Zamawiający oceni na podstawie podpisanych oświadczeń  

i dokumentów dołączonych do formularza ofertowego.  

Kontakt: 

W razie uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu postępowania można 

zwracać się do: 

Małgorzata Florian – kierownik ds. administracji  

e-mail: m.florian@miastoszkla.pl 

tel. 512 824 650 

Miejsce i termin składania ofert: 



Oferta powinna zostać przygotowana w oparciu o załączony formularz ofertowy (załącznik 1).  

Do oferty proszę dołączyć dokumenty poświadczające możliwość udziału w postępowaniu 

ofertowym.  

Wymagane dokumenty mogą być dostarczone w postaci kserokopii, potwierdzone  

za zgodność z oryginałem.  

Ofertę należy przesłać e-mailem na adres: m.florian@miastoszkla.pl w terminie  

do  24 lipca 2015 do godz. 15.00 

 

W załączeniu przekazuję: 

Załącznik nr 1 – formularz oferty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:m.florian@miastoszkla.pl


Załącznik nr 1 
…………………………………………………………………………. 
(pieczęć adresowa wykonawcy) 
 
 

Formularz ofertowy 
 

Dane dotyczące Wykonawcy: 
 
Nazwa:…………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
Siedziba: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Województwo: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nr tel.: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Nr NIP: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nr REGON: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
Dane dotyczące Zamawiającego: 
Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. 
ul. Blich 2 
38-400 Krosno 
NIP: 6842607964 
REGON: 180619978 
 
Zobowiązania Wykonawcy: 
 
Zobowiązuję się wykonać przedmiot świadczenia, którym jest świadczenie serwisu urządzeń 
dźwigowych w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie.  
 
Odpłatność za wykonane usługi wynosi: 

a) 1 raz w miesiącu konserwacja urządzeń:  

 schody ruchome - ……………………………………………….. – PLN netto/ …………………brutto 

 winda osobowa - ………………………………………………..… - PLN netto/ …………………brutto  

 winda towarowa - ………………………………………………..… - PLN netto/ …………………brutto  
razem : netto ……………………………………………./brutto ………………………………………………………… 

b) 1 raz w roku pomiary ochronne: 

 schody ruchome  - ……………………………………………….. – PLN netto/ …………………brutto  

 winda osobowa - ………………………………………………..… - PLN netto/ …………………brutto 

 winda towarowa - ………………………………………………..… - PLN netto/ …………………brutto  
razem : netto ……………………………………………./brutto ………………………………………………………… 

c)  24 h/dobę – 7 dni w tygodniu pogotowie awaryjne - ……………………………………. PLN 
netto za roboczogodzinę  

 
 

…………………………………………………………………… 
(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej 

 do występowania w imieniu Wykonawcy) 


