Załącznik nr 3 do Regulaminu
Udzielania Zamówień Publicznych,
których wartość nie przekracza
kwoty 30 000 euro

Znak sprawy: 10/ZC/2015
….......................................................
(miejscowość, data)

ZAPYTANIE OFERTOWE
1) Zamawiający – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do
złożenia ofert na: usługi w zakresie konserwacji i naprawy dźwigów osobowych w
Miejskim Ośrodku Sportu i Rekracji w Ostrowi Mazowieckiej.
2) Przedmiot zamówienia: Usługi w zakresie konserwacji i naprawy dźwigów osobowych w
obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej:
1. Dwa dźwigi osobowe PRO LIFT o napędzie hydraulicznym w budynku Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Trębickiego 10;
2. Jeden dźwig osobowy DźwigPol o napędzie linowym w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Warchalskiego 3.
Sczegółowy wykaz prac:
Wykonawca zobowiązuje się do konserwacji dźwigów w zakresie i w sposób ustalony
dokumentacją techniczno-ruchową, instrukcją konserwacji i przepisami Urzedu Dozoru
Technicznego o budowie dźwigów ciernych i hydraulicznych a w szczególności do:
- usuwania awarii w ciągu 3 godzin od chwili powiadomienia,
- nie rzadziej niż co 30 dni poddanie urządzenia przeglądowi,
- utrzymania urządzeń w w stanie technicznym zapewniającym ich maksymalnie sprawną,
bezawaryjną i bezpieczną eksploatacje,
- dokonywania napraw polegających na regulacji aparatów, czyszczeniu, smarowaniu i wymianie
uszkodzonych, drobnych części takich jak styki, kontakty, przyciski, rolki, bezpieczniki,
amortyzatory, cewki itp.
- wymianę lin nośnych, prowadników kabinowych, kół linowych, zamka bezpieczeństwa, kabla
zwisowego,
- naprawę mechanizmu zamka drzwi przystykowych, naprawę lub wymianę elementów
bezpieczeństwa, naprawę mikroprocesora,
- udział w corocznych badaniach Urzędu Dozoru Technicznego po uprzednim przygotowaniu
dźwigów.
W trakcie usuwania awarii i przeprowadzania napraw i konserwacji Wykonawca zapewni należyte
warunki bezpieczeństwa zarówno dla wykonujących roboty, jak i dla osób postronnych.
Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania dźwigów w stalym ruchu z wyjątkiem przestojów
niezbędnych do wykonania czynności konserwacyjnych i naprawczych.
3) Termin realizacji zamówienia: zamówienie na okres od 01.10.2015 r. do 31.12.2016 r.
4) Warunki płatności: przelew, 14 dni od daty otrzymania faktury VAT na wskazany rachunek
bankowy.
5) Osoba upoważniona do kontaktu z dostawcą: Cezary Piechowicz tel. 29 645 21 49

Treść oferty:
a) Nazwa wykonawcy..................................................................................................................
b) Adres wykonawcy...................................................................................................................
c) NIP...........................................................................................................................................
d) Regon.......................................................................................................................................
e) Nr rachunku bankowego..........................................................................................................
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: (cena za 1 miesiąc)
Cenę netto.........................zł – słownie złotych................................................................
Podatek VAT.....................zł– słownie złotych...................................................................
Cenę brutto.......................zł– słownie złotych....................................................................
Termin realizacji zamówienia...................................................................................................
1. Okres gwarancji........................................................................................................................
2. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia.................................................................
3. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.
4. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią ogłoszenia i w pełni akceptuję wszystkie warunki.
…...................................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby
upoważnionej)

.

