Warszawa, dnia 04 marca 2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
BOU-II.2512.69.2019.EG
I. Zamawiający
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Biuro Obsługi Urzędu
pl. Bankowy 3/5; 00-950 Warszawa
tel. 22 695-60-61
fax. 22 695-60-62
II. Przedmiot zapytania
Przedmiotem zapytania jest świadczenie usługi konserwacji 11 dźwigów, zlokalizowanych
w budynkach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3
Usługa konserwacji dźwigów ma obejmować niżej wymieniony zakres prac:
1. Prowadzenie konserwacji z należytą starannością, w sposób zapewniający prawidłowe
i bezpieczne funkcjonowanie urządzeń dźwigowych,
2. Sprawdzanie bezpieczeństwa ruchu urządzeń dźwigowych w ramach obowiązujących
przepisów UDT,
3. Przeprowadzanie konserwacji minimum raz w miesiącu, a w razie awarii na każde
wezwanie Zamawiającego,
4. Utrzymanie całodobowego pogotowia technicznego, działającego pod nr telefonu
i adresem e-mail,
5. Wydelegowanie konserwatorów i przystąpienia do naprawy w ciągu 2 godzin
od otrzymania telefonicznego zgłoszenia od upoważnionego przedstawiciela
Zamawiającego, w przypadku unieruchomienia urządzenia dźwigowego na skutek jego
uszkodzenia, o ile zgłoszenie nastąpi w godz. 8:00 – 20:00, a w przypadku przyjęcia
takiego zgłoszenia po godz. 20:00, przystąpienie do usuwania uszkodzenia nie później niż
o najbliższej godz. 7:30,
6. Udzielenie natychmiastowej pomocy przez pogotowie dźwigowe czynne całą dobę.
W przypadku awarii zatrzymania urządzenia dźwigowego z osobami uwięzionymi
w kabinie,
7. Prowadzenie
książek
konserwacji
urządzeń
dźwigowych,
zdeponowanych
w pomieszczeniu ochrony budynku, w którym urządzenia są zamontowane,
8. Niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wszelkich zauważonych usterkach
urządzeń dźwigowych, wymagających koniecznego poczynienia uzupełnień np. remont
dźwigu, wymiana części oraz inne roboty nie wchodzące w zakres stałej konserwacji,
9. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zamawiania okresowych badań UDT na koszt
Zamawiającego,
10. Przeprowadzanie pomiarów instalacji elekt. urządzeń dźwigowych w zakresie
koniecznym dla okresowych badań UDT,
11. Należytego uprządkowania pomieszczeń i urządzeń po zakończeniu prac
konserwacyjnych,
12. Wykonawca ma posiadać niezbędny potencjał techniczny do prowadzenia diagnostyki
dźwigów wskazanych w wykazie urządzeń dźwigowych stanowiącym załącznik nr 2
do zapytania.
__________________________________________________________________________________________
Dodatkowe informacje:
Oddział Administracyjny
wejście B, parter, pok. 47, tel. 22 695-60-96, faks 22 695-63-93
Sprawę prowadzi: Ernest Guściora

III. Terminy realizacji przedmiotu zapytania
Proponowany termin początku świadczenia usługi konserwacji dźwigów nastąpi od dnia
11.03.2019 roku i będzie trwał przez okres 12 miesięcy.
IV. Ocena złożonych ofert
1. Kryterium oceny ofert będzie cena za wykonanie usługi w ujęciu miesięcznym.
Zamawiający dokona oceny ofert spełniających wymagania określone w niniejszym
zapytaniu ofertowym.
2. Cena brutto jest ceną ostateczną określającą maksymalne wynagrodzenie z tytułu
realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia (w wyznaczonym terminie) ofert dodatkowych
(Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach).
V. Wymagania dotyczące złożenia oferty
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta musi być zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu
ofertowym.
3. Ofertę należy dostarczyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
bou@mazowieckie.pl lub osobiście do Biura Obsługi Urzędu: pl. Bankowy 3/5
w Warszawie wejście B, pok. 52, w terminie do dnia 6 marca 2019 roku do godz.11.00.
4. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ostatecznej ceny z wybranymi
oferentami, którzy złożyli oferty,
6. Oferta winna być ważna minimum 30 dni.
VI. Miejsce i sposób uzyskania informacji określających szczegółowe wymogi dot.
przedmiotu zamówienia oraz umówienie terminu wizji lokalnej:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie,
Biuro Obsługi Urzędu pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
Pan Ernest Guściora tel. 22 695 60 96; e-mail: egusciora@mazowieckie.pl
VII.Inne informacje
1. Niniejsze zapytanie nie jest zobowiązaniem do podpisania umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) odstąpienia od realizacji zamówienia na każdym etapie postępowania
2) zmiany terminu realizacji zamówienia, bez konieczności podania
przyczyny,
3) negocjacji ostatecznej ceny z wszystkimi Oferentami, którzy złożyli oferty.
VIII. Załączniki
1. Formularz ofertowy
2. Wykaz urządzeń dźwigowych
3. Opis przedmiotu zamówienia.
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