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tel. (24) 364 06 40, fax. (24) 364 06 41
e-mail: 3lo-plock@wp.pl
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III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej
Gimnazjum Nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. gen. Józefa Hallera

Płock, 2016-12-22
ZS3.230.21.2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając
działają zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień
ń publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza
do składania ofert na konserwację windy dla osób niepełnosprawnych.
Przedmiotem zamówienia jest konserwacja windy dla osób niepełnosprawnych (platforma
pionowa DH, producent Hidral POL.IND).

CZYNNOŚCI I ZAKRES ROBÓT
ROBÓT KONSERWACYJNYCH I NAPRAWCZYCH:
ą zespołów i częś
ęści dźwigu
ź
dokonywane zgodnie z obowiązują
ązującymi przepisami
1. Przeglądy
Dozoru Technicznego.
2. Czyszczenie i smarowanie poszczególnych elementów
elementów zespołów i części
częś dźwigu
ź
zgodnie
z obowiązującymi instrukcją
ą konserwacji platformy.
3. Regulowanie poszczególnych podzespołów platformy
atformy i usuwanie usterek oraz
dokonywanie drobnych napraw i wymiany drobnych części
częś
ęści uszkodzonych lub zużytych.
zużż
4. Terminowe wykonywanie zaleceń Dozoru Technicznego.
5. Udział przy badaniach technicznych platformy przez Urząd
Urzą
ąd Dozoru Technicznego.
6. Pomiary elektryczne skuteczności
skutecznoś zerowania i rezystancji izolacji.
7. W przypadku awarii podjazd serwisanta w czasie do 1 godz. celem dokonania
niezbędnych napraw.
Oferty należy składać drogą e-mail na adres szkoły 3lo-plock@wp.pl
plock@wp.pl na formularzu
stanowiącym
ą
załącznik
ącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert do dnia 30
grudnia 2016 r. do godz. 10:00.
10
Formularz powinien zostaćć podpisany przez osobę
upoważnioną,
ż
ą, zeskanowany a następnie
nastę
odesłany do szkoły drogą
ą e-mail.
mail.
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający
Zamawiają
ący stosowaćć będzie kryterium
najniższej ceny.
Z poważaniem
Agnieszka Wierzchowska

Sporządził: Paweł Dorobek
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Załącznik nr 1
Formularz oferty
„na konserwację windy dla osób niepełnosprawnych na rok 2017”
I. Dane dotyczące wykonawcy:
Nazwa…………………………………………………………………………….................................
Siedziba………………………………………………………………………………………………….
Nr telefonu/faksu…………………………………………………………………..............................
Nr NIP…………………………………………………………………………….................................
Nr REGON……………………………………………………………………….................................
www……………………………………………………………………………....................................
e-mail……………………………………………………………………………..................................

II Dane dotyczące Zamawiającego:
Zespół Szkół Nr 3 w Płocku
ul. Łukasiewicza 11
09-402 Płock
NIP 774-30-80-543
Tel./fax. 024-364-06-40
III Cena ofertowa za konserwację windy dla osób niepełnosprawnych (stawka
miesieczna) :
1) cena netto……………………………………….…………………………...zł
2) podatek VAT…………………………..………….…………..…………….. zł
3) cena brutto……………………………….……………………………….…. zł
4) słownie cena brutto……………….....…………………………………………………………zł
IV. Oświadczam, że:
1.Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami
ustawowymi;
2.Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych
do wykonania zamówienia;
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3.Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4.Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
V. Oświadczam, że nie otwarto wobec mojej firmy likwidacji, ani nie ogłoszono
upadłości.
VI Akceptuję 14 dniowy termin płatności faktury.

……..………………………………
(podpis i pieczęć wykonawcy)
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