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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro  „Oferta na świadczenie usług 

w zakresie konserwacji stałej dźwigów” 

 

1. Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie zaprasza do  

złożenia oferty w postępowaniu do 14 000 euro na wykonanie zamówienia na świadczenie usług 

w zakresie konserwacji dźwigu.  

2.  Niniejsze postępowanie prowadzone jest wg zasad Zamawiającego, określonych w dalszej 

części zaproszenia i nie stosuje się do niego ustawy Prawo zamówień publicznych. 

  Wykonawca załączy: Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 

3. Składając ofertę należy podać dokładne dane firmy, nr telefonu, faksu lub poczty 

elektronicznej. 

4. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 1kwietnia 2014 r. o godz. 

12:00 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ul. Kościelna 136,                                   

21-200 Parczew w Sali Konferencyjnej pok. Nr 3 Administracji.    

5. Termin rozstrzygnięcia postępowania: do 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

6.  Zapłata za przedmiot umowy nastąpi do 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez        

       Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

7. Wszystkie wymagane w ofercie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym,        

      muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

8. O wynikach rozstrzygnięcia postępowania zostaną powiadomieni w drodze elektronicznej lub 

faxem oferenci, którzy złożyli oferty oraz rozstrzygnięcie ofert. 

9. Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy 

wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego i na określonych w niej warunkach.  

10. Kryterium decydującym o wyborze oferty jest  : Cena – 100% 

- przy założeniu, że Wykonawca złożył ofertę zawierającą przedmiot zamówienia zgodny  

z wymogami Zamawiającego (a jak nie będzie zgodny, to cena nie będzie decydująca)? 

11. Zakres rzeczowy robót budowlanych wraz z dostawą i montażem wyposażenia, będących         

      przedmiotem zamówienia określony jest w niżej wymienionych dokumentach: 

1) Załącznik Nr  1  - Formularz ofertowy 

2) Załącznik Nr 2 - Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie konserwacji 

stałej dźwigu zawartej w projekcie umowy § 1 ust. 1. 
3) Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych i pomiarów elektrycznych  dźwigów zgodnie              

z instrukcją konserwacji producenta i obowiązującymi przepisami Urzędu Dozoru 
Technicznego na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej  
z 29.10.2003 w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie 
eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego /Dz.U. nr 193 poz 1890 z dnia 
18.11.2003 

4) Konserwacja stała wynikająca z zakresu warunków technicznych Dozoru Technicznego           
 obejmująca 
1)  Usuwanie  usterek i nieprawidłowości w działaniach dźwigów, 
2)  Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych 1 raz na miesiąc, 
3) Prowadzenie dziennika konserwacji z odnotowywaniem przeprowadzanych  przeglądów,          
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    napraw, prób i wymiany części  lub podzespołów. 

4) Prowadzenie pogotowia dźwigowego i usuwania zgłaszanych awarii dźwigów. 

5) Zapewnienie dostępu do całodobowego kontaktu  telefonicznego do zgłaszania usterek         

    i awarii dźwigów z wyłączeniem automatycznej sekretarki. 

6)  Podjęcia czynności naprawczych w ciągu 4 godzin bez względu na dzień tygodnia , 
a usunięcie usterki do 24 godzin a w sytuacji wymagającej zaopatrzenia  się w części lub 
podzespoły do 48 godzin. 

7) Prace konserwacyjne nie wchodzące w zakres konserwacji stałej  tj pomiar, usuwanie 
awarii spowodowane niewłaściwym użytkowaniem dźwigów i inne niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania dźwigów, Zleceniobiorca wykona każdorazowo na koszt 
zaakceptowany przez zleceniodawcę .  

8) W cenie są wszystkie koszty związane z zakupem, dostawą i wymianą materiałów  
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 

9) Materiały i części zamienne wynikłe z awarii, modernizacji lub zaleceń Dozoru 
Technicznego Zleceniodawca zakupi i dostarczy  na własny koszt za zgodą zleceniodawcy  
a następnie po ich zainstalowaniu doliczy do kwoty za stałą konserwację. 

10) Wykonawca zobowiązany jest wykonać czynności przeglądowe z zachowaniem należytej 
staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu obsługi tego typu instalacji. 

11) Usługa konserwacji wykonywana będzie w dni robocze w godzinach pracy od 7:00 do 
15:00  przy obecności pracownika Utrzymania Ruchu i Gospodarczego. 

 

Ofertę proszę przesłać w terminie do dnia 1 kwietnia 2014 r  do godz. 11:45 w formie papierowej 

na adres Zamawiającego podpisaną przez osobę uprawnioną do podpisywania w imieniu 

Wykonawcy. W przypadku, gdy oryginał oferty nie dotrze w terminie, proszę  o wysłanie kopii na 

adres poczty elektronicznej: e-mail zaopspzozparczew@wp.pl nr faksu (83)355-21-13  

i jednocześnie niezwłocznie przesłać dokumenty w wersji papierowej. 

 Oferty adresować w wersji papierowej na adres podany w nagłówku z dopiskiem „Oferta na 

Świadczenie usług w zakresie konserwacji stałej dźwigów” 

W ofercie proszę wskazać osoby uprawnione do podpisania  umowy. 

 

 

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

2. Załącznik nr 2 – Projekt umowy 
 
 
 
 
 

Z poważaniem: 

 

    Dyrektor 

Samodzielnego Publicznego Zakładu 

  Opieki Zdrowotnej w Parczewie 

               mgr Janusz Hordejuk 
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