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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów zwraca się  

z zapytaniem ofertowym na serwis i konserwację dźwigów osobowych w PWSZ w Tarnowie  . 

 
 

I Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Cel zadania  

 Utrzymanie w stałym ruchu 7 siedmiu dźwigów  osobowych w  PWSZ w Tarnowie, ul. 
Mickiewicza 8. 

 Krótki czas na  interwencje w przypadku zdarzeń losowych wind (w przypadku 
zagrożenia bezpieczeństwa ludzi  do 60 minut). 

 Informowanie działu technicznego o stanie bieżącym dźwigów 
 Prowadzenie niezbędnych  napraw po uzgodnieniu z działem technicznym 
 Badania stanu technicznego dźwigów osobowych  należy przeprowadzić przynajmniej 

raz w miesiącu ( potwierdzając wpisem w zeszycie kontroli). 
 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

 serwis i konserwację dźwigów osobowych :  
1. Budynek A      szt. 2 
2. Budynek B       szt. 1 
3. Budynek C       szt. 1 
4. Budynek D       szt. 1 
5. Budynek EF      szt. 1 
6. Budynek G       szt. 1  

 Przeglądy elektryczne dźwigów   ( raz w roku ) 
 

3. Zalecenia przed ofertowe 

 Oferent powinien przeprowadzić wizje lokalną stanu istniejącego, w zakresie niezbędnym 
dla wykonania zadania oraz określenia zakresu prac i wyceny kosztów i robocizny.  

 Ustalenia  godzin kontroli  pracy dźwigów ze względu na charakter uczelniany  budynków       
( ustalenie terminów do realizacji zadania).  

 Uzgodnienie  pozostałych parametrów świadczonych usług, które nie zostały wykazane, a są 
konieczne i niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zadania. 

 Zleceniodawca umożliwi Oferentom uczestnictwo w wizji lokalnej na obiektach, których 
dotyczy przedmiotu zamówienia. 

 
4. Wymagania końcowe: 

 
 Termin świadczenia usługi serwisowej dźwigów osobowych obejmuje okres od 1 stycznia 

2019r. do 31 grudnia 2021r. 

 

       II    Opis sposobu przygotowania oferty 

 

Ofertę na zamówienie: Serwis i konserwacja dźwigów osobowych w Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej w Tarnowie ( załącznik nr 1 ) należy złożyć w opieczętowanej kopercie z 

dopiskiem „Zapytanie L.Dz./Pro-dzpz/ 5477 /2108” do dnia 20 grudnia 2018 roku do godz. 13.00 

w siedzibie PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów na Dziennik Podawczy, pokój 

A024 lub przesłać pod adres email: oferty@pwsztar.edu.pl .  

mailto:oferty@pwsztar.edu.pl


 

1. Oferta  oddzielnie winna zawierać cenę (zł brutto) za całość zamówienia  

2. Termin związania ofertą - 30 dni od złożenia oferty. 

3. Oferty spełniające wymagania Zamawiającego oceniane będą według kryteriów: 

- cena 100%  ( cena 100% = waga kryterium 1,00 ) 

 Ilości punktów za złożoną ofertę: 

 Ilość punktów = Cmin/Cwn x 100 pkt x waga kryterium  gdzie: 

 Cmin – cena minimalna spośród zaproponowanych cen ofertowych, 

Cwn – cena zaproponowana przez wykonawcę n 

 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia w tym finansowe od 

Zamawiającego. 

6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 14 6316615 Andrzej Irla lub 6316616 Jan 

Bardo. 


