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Poznań, 18.01.2017r.

Zapytanie ofertowe
1. Opis przedmiot zamówienia:
KONSERWACJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH
w tym:
Dokonywanie przeglądów konserwacyjnych w terminach i zakresie określonych w instrukcji
eksploatacji (nie rzadziej jednak niż co 30 dni) w tym sprawdzenie:
a) stanu technicznego mechanizmów napędowych, układów hamulcowych oraz cięgien nośnych i
ich zamocowań
b) działania elementów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych
c) działania urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych
Sprawdzanie przez oględziny, nie rzadziej niż co 12 miesięcy stanu: konstrukcji nośnej, toru
jezdnego, instalacji ochrony przeciwporażeniowej.
Odnotowywanie z podaniem daty i potwierdzenie podpisem w dzienniku konserwacji wyników
przeglądów i wykonanych czynności.

Ilość i rodzaj dźwigów:
Urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych CIBES A-5000

przystanki 2

szt. 2

Dźwig towarowy mały FUD Bolęcin Udźwig 100 kg

przystanki 2

szt. 2,

2. Wymagany termin wykonania zamówienia:
luty – styczeń 2018r.
3. Warunki udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy) oraz sposób ich weryfikacji (wymagane dokumenty - jeżeli
dotyczy):
kwalifikacje potwierdzone egzaminem przed komisją UDT

4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej (jeżeli cena nie jest jedynym kryterium):
kryterium wyboru oferty – cena
5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
cena netto za przeglądy w okresie luty 2017-styczeń 2018r. W ujęciu cena łączna wraz z ceną jednorazowego
przeglądu za poszczególny typ urządzenia
6. Miejsce i termin składania oferty cenowej:
Oferty należy składać do dnia 23.01.2017r godz. 15.00
Oferty wysyłane drogą elektroniczną należy wysyłać na adres e-mail: j.klepacki@malta.poznan.pl
Oferty w formie papierowej należy składać w sekretariacie Dyrekcji POSiR przy ul. Chwiałkowskiego 34A,
61-553 Poznań– liczy się termin wpływu oferty do sekretariatu.
Zamawiający ma prawo odrzucić oferty wpływające po wyznaczonym terminie.
7. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:
Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami : Jarosław Klepacki tel.: 61 8 8 766 011 wew. 309
Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych.
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