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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYMIANĘ DŹWIGÓW 
OSOBOWYCH W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY  

UL. MYSŁOWICKIEJ 9 W KATOWICACH 

 
 
Działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mysłowickiej 9 w Katowicach,  
ADM Property sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wymianę dwóch dźwigów osobowych w budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mysłowickiej 9 w Katowicach. 

 
Zamawiający: 
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Mysłowickiej 9 w Katowicach ul. Karliczka 6/2, 40-488 Katowice. 
 
Składanie ofert: 

1. Na adres e-mail: biuro@admproperty.pl z tematem wiadomości „Oferta na wymianę dźwigów ul. 
Mysłowicka 9” 

2. W biurze Zarządcy nieruchomości: 
ADM Property sp. z o.o. 
Ul. Karliczka 6 lok II 
40-488 Katowice 

 
Termin składania ofert: 
do 31.12.2019r do godz. 14.00 
Osoba do kontaktu: 
Anna Piechowska, tel. 666 136 490 
 
Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i demontaż dwóch dźwigów osobowych 11 przystankowych. 
 
Dane techniczne dźwigów: 

a) Dźwigi osobowe, elektryczne o prędkości 1,0 m/s z napędem falownikowym, samoobsługowe, 
fabrycznie nowe, 

b) Udźwig min. 500,00 kg dostosowany do wielkości szybów, 
c) Ilość przystanków – 11, 
d) Drzwi szybowe automatyczne, drzwi kabinowe – automatyczne, 
e) Kabina nieprzelotowa, oświetlenie kabiny energooszczędne, oświetlenie awaryjne, poręcz ze stali 

nierdzewnej, lustro na tylnej ścianie kabiny, podłoga antypoślizgowa niepalna, panel dyspozycji na 
ścianie bocznej, wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w elektroniczny cyfrowy wyświetlacz 
pięter i strzałki kierunku jazdy, podświetlanie przycisku dyspozycji, inne funkcje - wymagane 
przepisami, wg. propozycji oferenta. 
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Zakres prac dodatkowych przy wymianie dźwigów: 

• Roboty ogólnobudowlane (zabezpieczające, rozbiórkowe i demontażowe), 

• Demontaż oraz utylizację istniejących dźwigów, 

• Dostawa i montaż nowych dźwigów, 

• Dostosowanie i ewentualna modernizacja szybów pod kątem nowych urządzeń, 

• Odnowienie poprzez malowanie ścian szybu, ścian i sufitu maszynowni, 

• Wymiana oświetlenia szybu, 

• Wykucie starych drzwi szybowych, 

• Wykonanie obróbek nowych drzwi przystankowych, 

• Uruchomienie i odbiór techniczny dźwigu przez UDT oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 
dźwigów, 

• Przedłożenie zgodnej z normami dokumentacji dźwigu, 

• Wywóz i składowanie odpadów (gruzu, złomu) oraz uporządkowanie terenu robót, 
 
Okres gwarancji – 60 miesięcy 
 
Dodatkowe wymagania Zamawiającego względem Wykonawcy 

1. Przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej na nieruchomości i zapoznanie się z warunkami 
wykonania zlecenia,  

2. Przedłożenie kopii uprawnień do wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym,  
3. Przedłożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, 
4. Przedłożenie kopii polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującego zlecone prace, 
5. Przedłożenie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie w wykonywaniu wymiany 

dźwigów. 
 

Sposób przygotowania oferty: 
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim  
 
Treść oferty powinna zawierać: 

1. Nazwa oferenta 
2. Adres siedziby oferenta 
3. NIP oferenta 
4. REGON oferenta 
5. Przedmiot i adres nieruchomości, której dotyczy zamówienie 
6. Opis rodzaju proponowanych dźwigów wraz z ich zdjęciem  
7. Ofertę wykonania zamówienia uwzględniającą: 

a) Cenę netto  
- w tym cenę dźwigów 
- cenę materiałów dodatkowych  
- cenę robocizny 

b) Stawkę podatku VAT 
c) Kwotę podatku VAT 
d) Cenę brutto 
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8. Oświadczenie oferenta o treści: 
a) Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego uwag  

oraz zastrzeżeń, 
b) Wyrażam zgodę na dokonanie płatności za wykonaną usługę w terminie 30 dni od daty złożenia 

prawidłowo wystawionej faktury/rachunku po protokolarnym odbiorze robót. 
 

Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Wspólnoty Mieszkaniowej do zawarcia umowy. 
 
 


