
 

 

 

 

  

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

Pałac Kultury Zagłębia zwraca się o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usługi 

stałej konserwacji dźwigów osobowych włoskiej firmy VIPAL oraz platform dla osób 

niepełnosprawnych włoskiej firmy VIMEC w budynku Pałacu Kultury Zagłębia  

w Dąbrowie Górniczej ul. Plac Wolności 1, 

 

 

I. Zamawiający: Pałac Kultury Zagłębia, 41-300 Dabrowa Górnicza, Plac Wolności 1  

 

 

II. Termin realizacji zamówienia 

 

Od 01.05.2015 do 30.04.2016 

 

 

III. Określenie przedmiotu  zamówienia : 

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w 2015 r. usługi stałej konserwacji dźwigów 

osobowych oraz platform dla osób niepełnosprawnych przez pracowników legitymujących 

się posiadaniem uprawnień do konserwacji dźwigów osobowych kategorii 1.  

 

Lp. Adres dźwigu Nr 

ewidencyjny 

Typ Opłata 

miesięczna 

1.  Siedziba zamawiającego 3105002895 dźwig  osobowy  

2. Siedziba zamawiającego 3105002896 dźwig  osobowy  

3. Siedziba zamawiającego 3005000196 urządzenie do 

przemieszczania osób 

niepełnosprawnych V64 

 

4. Siedziba zamawiającego 3005000195 urządzenie do 

przemieszczania osób 

niepełnosprawnych V65 

 

5. Siedziba zamawiającego 3005000194 urządzenie do 

przemieszczania osób 

niepełnosprawnych E07 

 

 

IV.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Kompleksowa usługa obejmuje: 

 

1. czynności konserwacyjne w zakresie ustalonym instrukcją konserwacji, opracowaną 

przez producenta dźwigów i obowiązującymi przepisami Dozoru Technicznego, 

dotyczącymi elektrycznych dźwigów pionowych oraz dokonywanie wymaganych 

przeglądów okresowych i prowadzenie stosownej dokumentacji z tych czynności, 

2. przyjmowanie zgłoszeń awarii 7dni w tygodniu 24godz/dobę oraz uwalnianie ludzi w 

czasie awarii dźwigu w ciągu jednej godziny od zgłoszenia 

3. sprawdzenie skuteczności zerowania i ochrony przeciwporażeniowej elektrycznej 

instalacji ochronnej dźwigów, 



 

 

 

 

  

4. sprawdzenie rezystancji izolacji przewodów instalacji elektrycznej urządzeń, 

5. drobne naprawy, łącznie z kosztami części w zakresie wymiany cewek, kontaktów 

gałek, żarówek oraz przycisków w kasetach wezwań i dyspozycji, wkładek 

bezpiecznikowych, elementów zamka, itp 

6. naprawy średnie w zakresie podanym poniżej: 

 wymiana szczęk hamulca, 

 wyrównywanie wahaków i skracanie lin nośnych, 

 wymiana wkładów lub rolek prowadników kabinowych i przeciwwagowych, 

 wymiana amortyzatorów drzwi, 

 wymiana zamków rygli, 

 wymiana styczników i przekaźników, 

 wymiana kontaktów obwodu bezpieczeństwa, 

 pionowanie prowadnic. 

 

 

V. Wykonawca 

 

Oferty mogą złożyć podmioty, które wykonują usługi w wymaganym zakresie oraz 

posiadają autoryzację producenta dźwigów lub firmy ZRUD Remdźwig Sp. z o.o. 

Tarnów ul. Kwiatkowskiego 13 które w okresie ostatnich 3 lat wykonały co najmniej 5 

zamówień o podobnym rodzaju. Inne oferty nie będą brane pod uwagę.  

 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji z wybranymi Wykonawcami, którzy 

złożyli oferty, w zakresie szczegółów wykonania usługi oraz ceny. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do wezwania Wykonawców do wyjaśnienia treści złożonej oferty. 

 

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy na całym etapie realizowania zamówienia, 

należytej staranności, wysokiej jakości świadczonych usług oraz profesjonalnego 

podejścia do jego wykonania. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonania rozstrzygnięcia 

postępowania i nie dokonania wyboru oferty bez podawania przyczyny i zwrotu 

ewentualnych kosztów sporządzenia oferty.  

 

VI. Kryteria oceny oferty  

 

Ocenie podlega wyłącznie oferta przygotowana wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do 

Zapytania ofertowego.  

Do oferty należy załączyć kopię aktualnego KRS lub wypisu z EDG Wykonawcy 

poświadczoną za zgodność z oryginałem oraz kopię aktualnej autoryzacji uprawniającej do 

serwisowania urządzeń wystawionych przez producentów lub gwaranta – firmę ZRUD 

Remdźwig Sp. z o.o. Tarnów ul. Kwiatkowskiego 13. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

Jedynym kryterium oceny jest cena brutto za całość zamówienia – 100%. 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta spełniająca wymagania Zamawiającego, 

która uzyskała najwyższą liczbę punktów wg podanego kryterium. Oferty złożone bez 

wymaganych dokumentów zostaną odrzucone. 

 

VII. Termin i miejsce składania ofert: 

 

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres  sekretariat@palac.art.pl  lub złożyć w 

formie papierowej w sekretariacie w siedzibie zamawiającego w terminie do 27.05.2015 

do godziny 10.00. 

 

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.  

Oferty należy złożyć na formularzu  załączonym do niniejszego Zapytania ofertowego. 

W przypadku pytań, osobą do kontaktu z ramienia Zamawiającego jest: Jacek Ochęduszka 

Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę 

w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym.  

 

Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru 

Wykonawcy bez podania przyczyn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

Załącznik nr 1 

Miejsce …………………………… data………………2015 r.         

 

Formularz ofertowy 

Pieczęć Wykonawcy 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

Tel. ………………….……... Faks …………..…….…………… 

Odpowiadając na Zaproszenie do składania ofert świadczenia usługi konserwacji dźwigów osobowych i 

platformy dla osób niepełnosprawnych w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej 

oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto w zł:……………………... 

(słownie:)…………………………………………………………………………………………………. 

Lp. Tytuł usługi  Wartość netto Podatek 

VAT 

Wartość 

brutto 

1. Wartość brutto razem za całą usługę  

 

 

 

 

 

 

Wykonawca funkcjonuje na rynku od ................................ (miesiąc/rok) 

Oświadczamy, że: 

 zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i akceptujemy bez zastrzeżeń jego 

treść 

 uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert; 

 

Zobowiązujemy się do wykonania usługi zgodnie z wytycznymi wyszczególnionymi 

w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

Załącznikami do niniejszej oferty są:  

- kopia KRS lub wypis z EDG
1
 Wykonawcy, poświadczone za zgodność  

z oryginałem, 

- autoryzacja producentów dźwigów lub gwaranta - firmy ZRUD Remdźwig Sp. z o.o. 

Tarnów ul. Kwiatkowskiego 13 

 

     ……………………………………………………………………… 

                 czytelny podpis osoby uprawnionej  

  do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z KRS/EDG 

 

 

 

 

                                                           
1
 Niepotrzebne skreślić. 


