OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa
ul. Konstruktorska 3A, Fax (22) 459-08-08, tel. (22) 459-01-80.

(02-673),

2. Nazwa zamówienia:
Konserwacja sześciu dźwigów osobowych.
3. Przedmiot i zakres robót
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bieżącej konserwacji sześciu dźwigów osobowych
zainstalowanych w budynkach NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1, 1A i 3A w Warszawie.
2. Podstawowym celem konserwacji jest utrzymanie w ruchu i sprawdzenie działania urządzeń
dźwigowych pod kątem bezpieczeństwa użytkowania.
3. Wykaz urządzeń dźwigowych objętych konserwacją:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Adres
Konstruktorska 1
Konstruktorska
(prawy)
Konstruktorska 1A

1

WYTWÓRCA
Nr fabryczny
LIFT-POL ELP-074M

Nr
ewidencyjny
3127002413

Udźwig
[kg]
500

Ilość
przyst.
6

Rok
prod.
2005

LIFT-POL ELP-073M

3127002415

500

6

2005

Hydromach He-0146

312707225

500

6

2001

Konstruktorska 1A

Hydromach HE-0147

312707290

500

6

2001

Konstruktorska 3A

OTIS 32 NZ 2187

312702686

450

6

1994

Konstruktorska 3A

OTIS 32 NZ 2187

312702687

450

6

1994

4. Szczegółowy zakres prac konserwatorskich został przedstawiony w Załączniku nr 1.
5. Z przeglądu należy sporządzić raport z podaniem zespołów, które wymagają remontu oraz
dokonać wpisu do Książki obsługi dźwigu.

4. Termin realizacji
Przedmiot zamówienia realizowany będzie raz w miesiącu, przez okres 12 miesięcy.
5. Cena za konserwację
1.
a)
b)
c)

Cena za konserwacje dźwigów winna obejmować:
czynności konserwacyjne określone w Załączniku 1,
koszt dojazdu,
koszt dostawy drobnych materiałów np. styków do przekaźników, sprężynek, żarówek
oświetlenia kabiny, bezpieczników, śrub, podkładek, czyściwa, zawleczek, dzwonków.

2. Ceny jednostkowe za konserwacje poszczególnych dźwigów objętych zamówieniem
obowiązują przez cały okres obowiązywania umowy.
3. W przypadku stwierdzenia przez konserwatora w obecności przedstawiciela Zleceniodawcy
uszkodzenia dźwigu spowodowanego wadliwą eksploatacją lub dewastacją, koszty dojazdu,
pobytu konserwatora i użytych materiałów będą rozliczane na zasadzie odrębnego zlecenia.
6. Kryterium oceny ofert
Oferty zostaną ocenione w kryteriów:
Cena 100%
7. Termin składania ofert
1. Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: jerzy.wasilewski@nfosigw.gov.pl
lub złożyć w kancelarii NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1 do dnia 26.06.2018 r. do godz.
14.00.
2. Zaleca się złożenie oferty z wykorzystaniem wzoru Formularza Ofertowego, stanowiącego
załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
8. Szacunkowa wartość zamówienia
1. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza progu odpowiadającego wartości
30 000,00 Euro i zamówienie nie podlega obowiązkowi stosowania przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie udzielane jest zgodnie
z Regulaminem udzielania zamówień przez NFOŚiGW dostępnym w na stronie
internetowej Zamawiającego w zakładce „Zamówienia publiczne”.

9. Informacje dodatkowe
1. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość, aby przed złożeniem oferty, dokonać
wizytacji.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania na każdym
jego etapie, bez podania przyczyn.

