Warszawa 2021-06-01

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.
ul. Obozowa 43
01-161 Warszawa
Przedmiot zamówienia (z wyszczególnieniem rodzaju asortymentu/towaru jego ilości oraz
jednostki miary):
Konserwacja suwnic.
Opis przedmiotu zamówienia:
Szanowni Państwo,
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., zaprasza do złożenia oferty na
konserwację suwnic, wciągnika linowego oraz podestu roboczego w Zakładzie Unieszkodliwiana
Odpadów "Kampinoska" ul. Kampinoska 1, 01-934 Warszawa.
Umowa będzie zawarta z Wykonawcą na czas określony (12 miesięcy z możliwością 1 miesięcznego
wypowiedzenie z obu stron), kwota „ryczałt” za prace konserwacyjne rozliczane miesięcznie za
poszczególne urządzenia zgodne z załącznikiem.
Konserwacja ma polegać na stałych zabiegach technicznych wykonywanych zgodnie z
obowiązującymi przepisami – w tym UDT, oraz zaleceniami zawartymi w dokumentacji DTR
producentów urządzeń.
W ramach prac objętych ryczałtem znajdować się będzie wykonywanie napraw bieżących, których
koszt usunięcia nie przekroczy 20 % ceny konserwacji danego urządzenia, pomiary elektryczne,
organizacja i udział w przeglądach UDT.
Przystąpienie do napraw bieżących będzie podejmowane niezwłocznie po powiadomieniu, w czasie
max do 6 godzin od powiadomienia (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy).
Pozostałe naprawy – awaryjne, po rozpoznaniu/inwentaryzacji, dokonywane będą na odrębne
zlecenia Zamawiającego.
Rozliczenia za te prace - nieobjęte kwotą umowy/ryczałtu - wykonane będą na podstawie wyceny
i oferty sporządzonej przez Wykonawcę w oparciu o przyjęte stawki roboczogodziny.
Zakupy części będą wykonywane na odrębne zlecenia każdorazowo na podstawie ustaleń
z Zamawiającym, lub przez Zamawiającego.
Wymagane doświadczenie Wykonawcy minimum 3 lata praktyki przy konserwacji suwnic Kone oraz
Gliwice.

Zakład "Kampinoska" pracuje 24/h na dobę.
Na wybór Wykonawcy ma wpływ:
1.

Cena konserwacji poszczególnych urządzeń.

2.

Koszt roboczogodziny.

3.

Czas reakcji na zgłoszenia awarii/napraw.

Koordynatorem realizacji umowy ze strony zamawiającego będzie p. Krzysztof Kukowski, adres email: krzysztof.kukowski@mpo.com.pl, nr tel. 663 661 313.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśnienia treści złożonych ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania na każdym etapie, bez dokonania
wyboru Oferenta, a także bez konieczności podania przyczyny.
Warunki płatności: przelew 30 dni.
W przypadku pytań pozostajemy do dyspozycji.
Wymagany okres gwarancji wynosi: Gwarancja wykonawcy.
Termin składania ofert upływa w dn.: 2021-06-14 o godz. 15:00
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej
za przedmiot zamówienia: Tomasz Ciechański
Tel. kontaktowy: 663 661 361
Oferty należy nadesłać w jednej z następujących form:
- drogą mailową na adres: tomasz.ciechanski@mpo.com.pl
- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43
Zapraszamy do składania ofert.

