Znak: AG-I.272.2.7.2018

Kielce,16 luty 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach - Biuro Administracyjno-Gospodarcze zaprasza
do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.:
„Konserwacja klaserów rotacyjnych w Oddziale Obsługi Paszportowej Świętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Kielcach”.
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac konserwatorskich klaserów rotacyjnych w Oddziale Obsługi
Paszportowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w okresie od dnia podpisania umowy do 31
grudnia 2018 r.
Konserwacja winna się odbywać co 2 miesiące ( pierwsza konserwacja - luty 2018 roku) i dotyczy 14 sztuk
(ponad 30 letnich) klaserów rotacyjnych HPV produkcji węgierskiej.
Do obowiązków konserwatora klaserów rotacyjnych należeć będzie wykonanie:
- przeglądów i konserwacji podzespołów mechanicznych układu napędowego,
- przeglądów i konserwacji układu przenoszenia napędu i rolek prowadzących,
- wymiany pojedynczych elementów układu przenoszenia napędu rolek,
- przeglądów i konserwacji układu sterowania, w tym podzespołów elektronicznych,
- kontroli poprawności działania układów zabezpieczenia nadajnik-odbiornik,
- przeglądów i konserwacji elektrycznego układu napędowego,
- pomiarów elektrycznych w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i stanu izolacji,
- stałego monitorowania przepisów krajowych i dyrektyw pod kątem dostosowania użytkowanych urządzeń
do wymogów i informowania o nich użytkownika.
Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu uzyskania informacji potrzebnych
do przygotowania oferty, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
Oferta powinna zawierać łączną kwotę brutto (cena oferty) za wykonane zadanie oraz kwotę brutto
za wykonanie jednego przeglądu konserwacyjnego. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne
do realizacji przedmiotu zamówienia: wszelkie koszty konserwacji i materiałów konserwacyjnych, koszty dojazdu
do urzędu.
Ofertę (wypełnione i podpisane przez uprawnionego przedstawiciela firmy Formularz ofertowy - stanowiący
Załącznik nr 1 do Zapytania, Wykaz usług stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania oraz kopie dokumentów
potwierdzających należyte wykonane usługi, Wykaz osób – stanowiący załącznik nr 4 do Zapytania oraz kopie
dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień, Oświadczenie - stanowiący Załącznik nr 5 do
Zapytania, należy składać w Sekretariacie Biura Administracyjno-Gospodarczego Świętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego, budynek A, piętro III, pokój 332, lub przesłać faksem na nr (41) 343-06-96 lub przesłać drogą
elektroniczną na adres: sekretariat.bag@kielce.uw.gov.pl do dnia 21 lutego 2018 r., do godz. 14.00.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo
określające zakres umocowania i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną.

Zamawiający pozostawi bez rozpoznania oferty: nieodpowiadające przedmiotowi zamówienia, oferty Wykonawców
niespełniających warunków udziału w postępowaniu, oferty niekompletne, oferty podpisane przez nieuprawnione
osoby.
Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa obejmująca warunki wykonania przedmiotu zamówienia.
W załączeniu:
1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do Zapytania.
2. Warunki udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do Zapytania.
3. Wykaz usług – Załącznik nr 3 do Zapytania
4. Wykaz osób – Załącznik nr 4 do Zapytania.
5. Oświadczenie – Załącznik nr 5 do Zapytania
6. Projekt umowy – Załącznik nr 6 do Zapytania.

