Prudnik. dnia 28.09.2011
Gmina Prudnik
Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
ul. Rynek I
48-200 Prudnik
Tel: (11\ 431 66 55
e-mail: inkubatory@prudnik.pl

r.

Zapl4anie ofefiowe - numer sprawy: ApiRGp.4222.8.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie ustugi polegaj4cej na konserwacji wz1dzenia dZwigowego osobowego 630 kg o napgdzie
elektrycznym typ LIFT M34 nr fabr. EXPL15310UY, numer ewidencyjny N 3f16001553 znajdaj4cego rig *
Inkubatorze Przedsigbiorc zolci przy Placu WolnoSci 6 w Prudn iku zgodnie z aft. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy-z dnia j
lipca 1914 roku - Prawo Budowlane (Dz.U nr 243 22010 r.oku por. teZZ \.
Numer sprawy: APiRGP.4222.8.20 17
I.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ{CEGO:
Gmina Prudnik - Agencja Promocji i Rozwoju Gminy prudnik
ul. Rynek 1
48-200 Prudnik
numer telefonu: (77) 43'7 66 55
e-mai 1: inkubatory@prudnik.pl

II. TRYB PROWADZENIA POSTEPOWANIA :
Zapytanre ofertowe prowadzone jest zgodnie z ZarzEdzeniem nr 312014 z dnia 18.04.2014 r. w sprawie
postgpowania przy dokonywaniu w Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik wydatk6w publiiznych
nieobj gtych przepisami Ustawy P raw o Zam6wief publicznych.
rrr. PRZEDMIOT ZAMOWTENTA (ZAPYTANTA OFERTOWEGO):
1. Przedmiotem zam6wienia jest usluga polegaj4ca na konserwacj iurz1dzenia dZwigowego
w budynku Inkubatora PrzedsigbiorczoSci ul. pl. WolnoSci 6
- dLwig osobowy 630 kg o napgdzie elektrycznym Typ LIFT M34 nr. fab. EXPL15310UY/2013, numer
ewidencyjny N 3116001553.
'
2.Realizacjaprzedmiotu zam6wienia bgdzie polegad migdzy innymi na :
a) Wykonywaniu konserwacji dZwigu osobowego w zakresie i w spos6b ustalony z aktualn4
instrukcj4 konserwacji producenta oraz aktualnymi przepisami Urzgdu Dozoru Technicznego;
b) Sprawowaniu nadzoru eksploatacyjnego polegaj4cym na utrzymaniu dZwigu w stanie sprawnoSci technicznej
zapewniaj4cym niezawodnoSi i bezpieczef stwo ich pracy;
c) Uczestniczeniu w przegl4dach technicznych przeprowadzanych przez IJrzqd. Dozoru Techniczne go, p.poz
itp.,;
d) Wykonywaniu badaf , pr6b i pomiar6w oraz innych czynnoSci potrzebnych do ustalenia
stanu technicznego urzqdzenia a wyrnaganychprzezlJrz4d,Dozoru Technicznego;
e) Odnotowaniu kaldorazowo faktu wykonania czynnoSci konserwacyjnych i naprawczych
z wyszczegolnieniem wymienionych czgsci, kt6re naleZy wpisad w ksiqzkg konserwacji urzqdzenia.W ksi42ce
konserwacyj n ej ur zqdzenia powin ny widniei nazwi ska uprawnionych
pracownik6w wykonawcy mog4cych dokonywai w niej wpis6w. Kazdy wpis do ksi4zki
konserwacyjnej powinien byi potwierd zony przez pracownika upowaZnione go przez
zamawiaj4cego pelni4cego nadz6r nad robotami;
f) Utylizacjg ruZytych czgsci (po uprzednim potwierdzeniu ich wymiany przez Zamawiaj4cego) zgodnie z
wlaSciwymi przepisami:

g)

Zapewnieniu wlasnego transpoftu niezbgdnego przy dostawie czgSci

i

material6w niezbgdnych

do

wykonywania ww prac;
h) Przeszkoleniu wskazanych pracownik6w zamawtaj4cego na wypadek koniecznosci
ur.volnienia uwiezionych os6b w kabinie windy i zakresu bezpiecznej obstugi windy;
i) Swiadczeniu stalej gotowoSci wykonywania uslug dla usuwania biez4cych usterek i awarii dZwigu przez cal4
dobg przez wszystkie dni w roku, w ramach kt6rego Wykonawca zobowi4zuje sig przyst4pii do usuwania i
zapobiegania skutkom awrii w czasie nie dlulszym ni2 2 godziny od chwili zgloszenia telefonicznego.

Usuwanie awariinale?y prowadzic w spos6b ci4gly, termin usuwania awarii nie moze przekroczy(24 godzin.
Termin ten moze by(, przedlu2ony na piserrny wniosek wykonawcy za zgod4zamawiaj4cego;
j) Utrzymaniu czysto6ci w maszynowni i w szybie windy;

k)

Zglaszanie osobi6cie lub telefonicznie

w biurze Administracji kaZdego przypadku dewastacji,

l<radziezy,

wadl i w ej eksp loatacj i dzwi gu I sb dzialania wym agaj 4cego uruchomi en ia w indy

3. Realizacja przedmiotu zam6wienia w zakresie prac konserwacyjnych
obejmuje:

i

naprawczych

Maszynownia
- sprawdzeni e dzialania wylqcznika d|wigu
- sprawdzenie dzialania kontakt6w kraficowych
- sprawdzen i e dziatrania zab ezpi eczenia term i czne go d Zwi gu
- sprawdzenie dzialania kontaktu ogranicznika prgdkoSci
- sprawdzenie stanu lin noSnych
- sprawdzenie stanu linki ograniczenia prgdkoSci
- sprawdzenie stanu tablicy sterowej
- sprawdzenie zamocowania wci4garki
- sprawdzeni e dzialania oSwietlenia
Szybrkabinarprzeciwwaga
- sprawdzenie stanu prowadnik6w Slizgowych lub rolkowych
- sprawdzenie mocowania lin na kabinie i przeciwwadze
- sprawdzenie stanu element6w noSnych kabiny i przeciwwagi
- sprawdzenie dzialanial4cznik6w zwisu lin i chwytaczy
- sprawdzenie dzialania zamk6w, rygli i kontakt6w drzwiowych
- sprawdzenie dzialania czujnik6w odwzorowania kabiny
- sprawdzenie dzialania drzwi kabinowych
- sprawdzenie stanu wyposaZenia kabiny: oSwietlenie, instrukcja obslugi
- sprawdzenie dzialania krzywki ruchomej
- sprawdzenie mocowania instalacji elektrycznej w szybie
- utrzymaniu czystoSci w szybie windy.

IV. RODZAJ WYNAGRODZENIA I PI-ATNOSCI:
l. Zawykonanie przedmiotu umowy Zamawiaj4cy zaplaciWykonawcy platno6i miesigczn4 w kwocie zgodnel z
ofefi4 cenow4: zal4cznik nr I ( netto plus naleZny podatek VAT ).
2. PlatnoS(, na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni od daty otrzymania, przelewem na rachunek bankowy
Wvkonawcv.

V. FORMA ZT-OZENTA OFERTY:
1. Ofeftg (na FORMULARZU OFERTY stanowiqcym zal1czniknumer I do zapytania ofertowego nale2y zloiry|
w formie pisemnej i dorgczy( na adres:
Gmina Prudnik - Agencja Promocji i Rozwoju Gminy prudnik, ul. Rynek 1,48-200 Prudnik lub na adres e-mail:
inkubatory@prudnik.pl.

VI. MIEJSCE I TERMIN SKI,ADANIA OFERT:
Miejsce skladania ofert:
Gmina Prudnik - Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik, ul. Rynek 1,48-200 Prudnik.
2.Termin skladania oferl: do 05.10.2011r. do godz. 12.00.
3.Termin rozstrzygnigcia ofert: 06.10.2017 r. o godz. 15.00
1.

VII. WYKAZ DOKUMENTOV/I OSWTNOCZEN, JAKIE Z)B)WIAZANI SA ZN-jZYCWRAZ
z OFERTA-WYKONAWCY
Wykonawca j est zobowiqzany do zloLenia wraz z ofertq:
1) oSwiadczert (na zal1czniku numer 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERIY) potwierdzaj4cych,
Wykonawca:

ze

-

zapoznal siQ z zapytaniem ofer-towym - numer sprawy: APiRGP.4222.8.2017 (w tym opisem przedmiotu
zam6wienia) i nie wnosi do niego zastrzeleh,
- posiada uprawnienia niezbgdne do wykonania przedmiotu zam6wienia (zapytania oferlowego),
- posiada niezbgdnq wiedzg i doSwiadczenie oraz dysponuje lub bgdzie dysponowal potencjalem technicznym,
atak2e osobami zdolnymi do wykonani azam6wienia,
- znajduje sig w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj1cej wykonanie zam6wienia,
2) oSwiadczeh (na zal4czniku numer I do zapytania oferlowego FORMULARZ OFERTY) zapytanie ofeftowe
numer sprawy APiRGP 4222.8.2017 potwierdzaj4cych, ze w stosunku do wykonawcy:
- nie otwarto likwidacji lub nie ogloszono upadloSci (chyba, 2e po ogloszeniu upadloSci Wykonawcazawarl
ul<lad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s4du, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidacjg maj4tku upadlego);
3) wypetnionego FORMULARZA OFERTY stanowiqcego zal4cztriknumer I do zap54afiaofenowego.
Ka2dy z Wykonawc6w jest zobowi4zany zlo2y( dokumenty wymagane przez Zamawiajqcego w jednej
z nastgpujAcych form:
- oryginaly
- kserokopie poSwiadczone za zgodnoS c z oryginalem przez Wykonawcg.

VIII. KRYTERIUM OCENY OFERT I JEGO/ICH ZNACZENIE:
l) cena - 100 %
2) cena musi obejmowai wynagrodzenie Wykonawcy .z tytu\u rcalizacji przedmiotu zapytania ofefiowego
opisanego w ust. III pkt.l OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO w terminie
WSKAZANYM W USt. V TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO
or az n aleLny

podatek VAT.

UWAGA:
- cena musi by( zaokrqglona do dw6ch miejsc po przecinku , czyli z dokladnoSci4 do jednego grosza.
3) W okresie obowi4zywania umowy - cena netto za uslugi stanowi4ce przedmiot zapytania ofertowego nie
moZe ulec zmianie na niekorzyS( ZamawiajEcego. Wysokosi stawki naleanego podatku VAI moze ulec
zmianie wskutek jej urzgdowej zmiany na uslugi stanowi4ce przedmiot niniejszego zam6wienia. W takim
przypadku nowa stawka podatku VAI obowi4zywa(bgdzie od daty wejScia w Zycie przepis6w zmieniaj4cych
jej wysokoSi.

IX. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI:
Halek Malinowska Kierownik Agencji Promocji i Rozwoju Gminy prudnik

Malgorzata

tel: 11 438 01 06, kom: 781 7 61 127, e-mail: inkubatory@prudnik.pl

KIEROWNIK

Agencji

From

loewoju Gminy

( podpis Zamaw iajqcego )

ZALACZNIK NUMER I DO ZAPYTANTA OFERTOWEGO
FORMULAM OFERTY

OF'ERTA

na wykonanie uslugi polegaj4cej na konserwacji

urz1dzenia dZwigowego Typ LIFT M34, nr fabr.
EXPL15310UY/2013 nr ewid. N 311600t553 znajduj4cego sig w Inkubatorze Przedsigbiorczo6ci przy Placu
WolnoSci 6 w Prudniku administrowan ego przezAgencj g promocj i i Rozwoju Gminy Prudnik
numer spra\ry : APiRGP.4222.8.20 17

I.DANE WYKONAWCY:
I imig i nazwisko lnazwa Wykonawcy]
Iadres

I

numer

telefonu........

siedziba Wykonawcy]
..................numer faksu

REGON:....

NIP

PESEL:

.(dotyczy os6b fizycznych)

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO:

II. CENA:
Oferuj e wykonan i e przedmiotu zam6wi
- ceng bruttox : ..................... (strownie:

en

ia (zapy tania ofertowe go) za:

zlotych;

xCena musi obejmowac:

- wynagrodzenie Wykonawcy.z tytulu realizacji przedmiotu zapytania ofeftowego opisanego w ust. III pkt. I
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (ZAPYTANIA OFERTOWEGO) w teiminie *rkarany. w ust. V
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ( ZAPYTANIA OFERTOWEGO ) oraz naleany

podatek VAT.
Cena musi byc zaokrqglona do dw6ch miejsc po przecinku, czyli z dokladno6ci4 do jednego grosza
(zgodnie z zasadami matematyki).

Dodatkowe informacje:
- cena netto:

(slownie:

- wysokoSi stawki podatku VAT: ...... % (slownie:

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

...) zLotych;
...............procent)

III. OSWIADCZENIA:
OSwiadczam,2e:

- zapoznalem

sig z zapS4aniem ofertowym - numer sprawy: APiRGP.4222.8.2017 (w tym opisem przedmiotu
zam6wienia) i nie wnoszg do niego zastrze2eh,
- posiadam uprawnienia niezbgdne do wykonania przedmiotu zam6wienia,
- posiadam niezbgdn4 wiedzg i doSwiadczenie oraz dysponujg lub bgdg dysponowal potencjalem technicznym,
a takhe osobami zdolny m i do wykonan i a zam ow ienia,
- znajdujg sig w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajqcej wykonanie zam6wienia,
- zobowi1zujg sig do zawarcia umowy w terminie wskazanym przezZamawiajqcego,
OSwiadczam, ze w stosunku do Wykonawcy:
- nie otwafto likwidacji lub nie ogloszono upadloSci (chyba, ze po ogloszeniu upadloSci Wykonawca zawarl
uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s4du, je2eli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez I ikwidacj 9 maj 4tku upadlego).

IV. DANE OSOBYUPOWAZNIONEJ DO KONTAKTU ZZAMAWIAJACYM:
lmlg l nazwlsKo:
numer telefonu:
adres e-mail:
V. DANE OSOBY UPOWAZNIONEJ DO PODPISANIA

UMOWY

imig i nazwisko:
numer telefonu :
adres e-mail:

vI. DANE DOTYCZACE PODWYKONAWCY/PODWYKONAWCOW:
l.Wykonawca PRZEWIDUJE/ NIE PRZEWIDUJE* powierzenia podwykonawstwa w ramach
zapytania ofertowego.

niniejszego

*-niepotrzebne skre6liC

2.WartoSi zam6wienia (netto), kt6rego powierzenie podwykonawcy/ podwykonawcom

- przewiduje
zl. (slownie:
3.WarloSi zam6wienia (brutto), kt6rego powierzenie podwykonawcy/podwykonawcom przewiduje
Wykonawca: zl (slownie:
zlolych).
4.Procentowy udziaN wartoSci zam6wienia (w calym zam6wieniu), kt6rego powierzenie
podwykonawcy/podwykonawcom - przewiduje wykonawca: % (slownie: ... ... ... ... procent).
5'Zakres przedmiotowy (szczeg6lowy) zamdwienia, kt6rego powierzenie podwykonawcy/podwykonawcom przewiduje Wykonawca: ( uwaga : moze zostai sporzqdzony w formie zalqcznika ao FOnVULARZA
Wykonawca

.....

OFERIY)
UWAGA:

Pkt.2,3,4 i 5 wypetniajqwylqcznie Wykonawcy, kt6rzy przewiduj4 podwykonawstwo
w ramach niniejszego zapytania ofertowego.

Podpis Wykonawcy

