Warszawa, 12.12.2016 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE 7/2016
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej
14000 euro dotyczy konserwacji i utrzymania w pełnej sprawności technicznej
dźwigu towarowego w Młodzieżowym Ośrodku
Socjoterapii nr 6 w Warszawie.
I. Zleceniodawca:
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6
ul. Brożka 26
01-451 Warszawa
II. Termin realizacji zamówienia
7 dni od dnia podpisania zlecenia współpracy na okres 12 miesięcy (nie dłużej niż do
31.12.2017 r.)

III. Warunki podmiotowe
O zamówienie nie mogą ubiegać się podmioty pozostające ze Zleceniodawcą w takim
stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do
bezstronności w wyborze Zleceniobiorcy zamówienia, w szczególności pozostają w związku
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.
IV.I. Określenie przedmiotu zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i utrzymanie w pełnej sprawności
technicznej dźwigu towarowego o udźwigu 300 kg, 2 przystawki, 3 dojścia typu SKG
zainstalowanego w/w budynku naszego Ośrodka przy ul. Brożka 26 w Warszawie.
IV. II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Kompleksowa usługa obejmuje:
1. konserwację w ramach karty gwarancyjnej producenta, którą Zleceniodawca
udostępnia w postaci załącznika do zapytania ofertowego.
2. 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,
3. przyjmowanie zgłoszeń awarii w godz.7.00 – 22.00 oraz bezzwłoczne usuwanie
awarii dźwigu,

4. sprawdzenie skuteczności zerowania i ochrony przeciwporażeniowej elektrycznej
instalacji ochronnej dźwigów,
5. sprawdzenie rezystancji izolacji przewodów instalacji elektrycznej dźwigów,
6. drobne naprawy, łącznie z kosztami części w zakresie wymiany cewek, kontaktów
oraz przycisków w kasetach wezwań, wkładek bezpiecznikowych, elementów zamka,
7. 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,
8. Urządzenie dźwigowe jest w okresie gwarancyjnym do 02.2018 r.

V. Zleceniobiorca
Oferty mogą złożyć podmioty, które wykonują usługi w wymaganym zakresie.
Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość negocjacji z wybranymi Zleceniobiorcami, którzy
złożyli oferty, w zakresie szczegółów wykonania usługi oraz ceny. Zleceniodawca zastrzega
sobie prawo do wezwania Zleceniobiorców do wyjaśnienia treści złożonej oferty.
Zleceniodawca oczekuje od Zleceniobiorcy na całym etapie realizowania
zamówienia, należytej staranności, wysokiej jakości świadczonych usług oraz
profesjonalnego podejścia do jego wykonania.
Zleceniodawca 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 Zleceniobiorcy
poświadczoną za zgodność z oryginałem.
Jedynym kryterium oceny jest cena brutto za całość zamówienia – 100%.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta spełniająca wymagania Zleceniodawcy,
która uzyskała najwyższą liczbę punktów wg podanego kryterium. Oferty złożone bez
wymaganych dokumentów zostaną odrzucone.

VII. Termin i miejsce składania ofert:
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zleceniodawca i Zleceniobiorca przekazują w sposób wybrany przez stronę do
30.12.2016 r.:
a) pisemnie na adres:
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6
ul. Brożka 26
01-451 Warszawa
b) pocztą elektroniczną na adres: kierownik.gospodarczy@mos6.edu.pl
2. Oferty powinny być opatrzone opisem: „Świadczenie usługi stałej konserwacji
dźwigu towarowego dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6 w Warszawie "
i złożone na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1.
Zleceniodawca 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.
Zleceniodawca zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru
Zleceniobiorcy bez podania przyczyn.

Załącznik nr 1

Miejsce ……………………………, data………………2016 r.

Formularz ofertowy
Pieczęć Zleceniobiorcy
Nazwa i adres Zleceniobiorcy:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
tel. ………………….……... faks …………..…….……………
Odpowiadając na Zaproszenie do składania ofert usługi stałej konserwacji dźwigu
towarowego dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6 w Warszawie
oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto w
zł:……………………... (słownie:)………………………
Lp. Tytuł usługi
1.

Wartość
netto

Podatek
VAT

Wartość
brutto

Wartość brutto razem za całą usługę

Zleceniobiorca funkcjonuje na rynku od ................................ (miesiąc/rok)
Oświadczamy, że:
 zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i akceptujemy bez zastrzeżeń jego
treść;
 akceptujemy wzór umowy stanowiący załącznik nr 2, do zapytania ofertowego;
 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 EDG1 Zleceniobiorcy, poświadczone za zgodność z
oryginałem,

1

Niepotrzebne skreślić.

