
   Załącznik Nr 1 do SIWZ
Nr sprawy ZP 25/2014

 DATA    ..................................
O F E R T A
(WZÓR)

na
„Budowę trzyprzystankowej windy zewnętrznej z przewiązką wraz z rozbudową we-

wnętrznej instalacji elektrycznej oraz instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wy-
wiewnej z klimatyzacją w dobudowie do południowej ściany szczytowej pawilonu „C” na
dziedzińcu wewnętrznym Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krako-

wie, os. Na Skarpie 66" (ZP 25/2014)

Nazwa Wykonawcy ...................................................................................................................................

Adres  Wykonawcy

ul. ............................................................kod ......-............. miejscowość .................................................

województwo .......................................................... powiat ......................................................................

Nr telefonu........................................................................

Nr faksu............................................................................

E-mail:.......…......@.....................…....… http://.............…….....................

NUMER NIP ................................................................. NUMER REGON .............................................

Nr rachunku bankowego ..........................................................................................................................

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym – znak ZP 25/2014 zamieszczonego

na  stronach portalu internetowego Biuletynu Zamówień Publicznych  Numer ogłoszenia: 235162 -

2014; data zamieszczenia: 14.07.2014 na  stronie internetowej www.zeromski-szpital.pl  oraz  tablicy

ogłoszeń  w  siedzibie  Zamawiającego,  po  zapoznaniu  się  z  materiałami  przetargowymi  oferujemy

wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

• wartość netto  za całość zamówienia ......................................................................................

              (słownie: .................................................................................................................................),

• wartość podatku VAT ........................................................................   ( stawka........... )%

•  wartość brutto  za całość zamówienia .................................................................................. 

(słownie: ...................................................................................................................................),

• termin płatności  (30 dni),  Wykonawca uzupełnia w przypadku zaoferowania dłuższego 

terminu płatności :   ..........................*  

W załączeniu przedstawiamy zestawienie robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem:

l.p nazwa branży wartość brutto

1 roboty budowlane 

2 Montaż dźwigu

RAZEM:

Zobowiązujemy się do udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości na :

- dźwig osobowy – …………..min. 36 miesięcy 
- wykonane instalacje elektryczne – …......... min.  60 miesięcy
- wykonane wentylacje i klimatyzacje oraz ogrzewanie szybu windy - …......... min.  60 miesięcy
- wykonane roboty budowlane i instalacyjne -  …......... min.  60 miesięcy

http://www.zeromski-szpital.pl/


Zestawienie parametrów  technicznych urządzenia dźwigowego: 

L.p.
Parametry wymagane Parametry

oferowane
Potwierdzenie

wykonawcy

1. Udźwig znamionowy 1600kg / 21 osób 

- Prędkość jazdy 1 m/s 

- Ilość przystanków 3/3 – rozmieszczone 
jednostronnie (kabina nieprzelotowa) 

- Napęd elektryczny bez maszynowni 

Tak/ nie *

2. Wysokosc podnoszenia ok. 7,1 m

kabina o wym. 1400 x 2400 x2100  kabina 
nieprzelotowa

- Kaseta dyspozycji w kolumnie ze stali 
nierdzewnej, na pełną wysokość kabiny, 
piętrowskazywacz, strzałki kierunku jazdy, lampka 
oświetlenia awaryjnego, interkom, system 
głośnomówiący 
- Podłoga wykładzina antypoślizgowa 
- Oświetlenie energooszczędne, jarzeniowe w 
suficie podwieszonym
- Poręcz stalowa, nierdzewna, okrągła montowana
na każdej ścianie 
- Zabezpieczenie ścian listwy odbojowe 
nierdzewne 

Tak/ nie *

3 - Drzwi automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe
z prowadnicami stalowymi 

- Wymiar drzwi 1100x2100mm 

- Skrzydła blacha stalowa nierdzewna 

- Zabezpieczenie pełnowymiarowa bariera 
fotoelektryczna montowana na drzwiach kabiny 
- Próg stal nierdzewna 

Tak/ nie *

4 2 kpl . o odporności ogniowej EI 60 (parter i 
I piętro) + 1 kpl. E120 (II piętro) 
- Progi stal nierdzewna 

- Kasety wezwań ze stali nierdzewnej, 
umieszczone w ościeżnicach drzwi 
przystankowych, cyfrowy wskaźnik piętra i strzałki 
kierunku jazdy 

Tak/ nie * 

5 Wyposażenie dodatkowe:
−  gong, 
− interkom, 
− telefoniczny układ automatycznej 

łączności ze wskazanym telefonem 
alarmowym, 

− alarm, 
− 2 godzinne oświetlenie awaryjne,
− informacja głosowa o przystankach w 

kabinie,
− sygnalizacja przeciążenia, 
− blokada dostępu do II piętra w panelu 

dyspozycji w kabinie za pomocą czytnika 
kart chipowych kompatybilny z obecnie 
stosowanymi czytnikami dostępowymi do 
bloku operacyjnego chirurgicznego,

− dostęp ograniczony możliwy po 
przyłożeniu karty chipowej . Zamawiający
wymaga dostarczenia karty master oraz 
20 szt zaprogramowanych kart. 

− Zjazd pożarowy na najniższa kondygnacje
i pozostawienie otwartych drzwi. 

− Zjazd awaryjny po zaniku zasilania do 
najbliższego przystanku z otwarciem 
drzwi.

Tak/ nie *



* niespełnienie wymogów technicznych windy skutkuje odrzuceniem oferty.  

Ponadto:

1. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia  i  nie

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy, że czujemy się związani niniejszą ofertą  przez okres  30 dni  od upływu terminu

składania ofert.

3. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został

przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia

umowy  na  wyżej  wymienionych  warunkach  w  miejscu  i  terminie  wyznaczonym  przez

Zamawiającego.

4.  Oświadczamy, iż  wykonanie zadania nastąpi nie później niż 21.11.2014 r. 
5.  Oświadczamy,  że  w  terminie  3  dni  roboczych  od  daty  podpisania  umowy  dostarczymy
harmonogram rzeczowo - finansowy.
6.  Oświadczamy, że osoby wykonujące przedmiot zamówienia  posiadają niezbędne uprawnienia do
wykonywania prac objętych niniejszym zamówieniem oraz że przed rozpoczęciem prac przedłożymy
Zamawiającemu kopie tych dokumentów.
7. Adres autoryzowanego serwisu: …........................................................................................
tel. …....................................fax............................................e-mail........................................
8.  Oświadczamy,  że  z  chwilą  podpisania  umowy wniesiemy zabezpieczenie  należytego  wykonania
umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej.
9. Oświadczamy, że zgodnie z pkt. VIII. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokonaliśmy

wpłaty wadium w  formie ............................................

w  wysokości:.......................... zł 

(słownie: ............................................................................................................................ zł)

Wadium w formie pieniężnej powinno zostać zwrócone na rachunek 

bankowy: ......................................................................................................

10.  Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w całości bez udziału podwykonawców */ że

powierzymy podwykonawcom wykonanie przedmiotu zamówienia do SIWZ. /, * niepotrzebne skreślić.

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA,  które zostaną  wykonane przez podwykonawców

1

2
*W przypadku wykonania zamówienia samodzielnie należy przekreśli treść oświadczenia i/lub nie wypełnia tabeli.

11. Załącznikami do niniejszej  oferty są:   

Lp. dokumenty, oświadczenia i informacje: strona w 
ofercie
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itp

          

                  ................................................................
Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.
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