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ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Przedmiot zapytania ofertowego:
2. Przedmiotem zamówienia jest usługa dostawy i montażu fabrycznie nowego
urządzenia windy osobowej - hydraulicznej, która spełnia poniższe: a) wymagania
techniczne: wymiary kabiny 1,10 m x 1,40 m, drzwi automatyczne 90 cm x 2 m,
kabina przeszklona (panoramiczna), napęd hydrauliczny, 2 przystanki, 2 dojścia po
jednej stronie (kabina nieprzelotowa), wysokość podnoszenia: 3,5 m, łączność
awaryjna w przypadku uwięzienia osoby w kabinie, zjazd pożarowy, zjazd przy zaniku
napięcia, sufit podwieszany z ukrytym oświetleniem i wentylacją, udźwig ok. 630 kg
(8 osób), b) montaż windy osobowej, c) uczestnictwo Wykonawcy przy rejestracji
Urządzenia w Urzędzie Dozoru Technicznego.
3. Przewidywany termin realizacji: IX 2016 r.
4. Termin składania ofert: 05 września 2016 r.

5. Kryterium oceny ofert: cena 80%, okres realizacji zamówienia 20%
6. Warunki udziału w postępowaniu:
Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
a. Ofertę cenową,
b. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,
c. Oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia oraz niezbędnych uprawnień
7. Miejsce i sposób składania ofert:
Oferty należy złożyć w terminie do 05 września 2016 r. Ofertę należy złożyć w formie
pisemnej osobiście, pocztą lub kurierem na „Wzorze oferty" stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszego ogłoszenia na adres zamawiającego: Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „MOŻ-MED" S.J. MOŻDŻAN ul. Miła 27, 99-200 Poddębice lub drogą
elektroniczną na adres e-mail: mozdzanm@poczta.onet.pl liczy sie data wpływu
dokumentacji do zamawiającego)
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Załączniki:
1. Wzór oferty,
2. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.
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