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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 

1. Nazwa i adres Oferującego: 
    ELEWARR Sp. z o. o. Aleja Wincentego Witosa 31, 00-710 Warszawa, Oddział Spółki w Gądkach, 

    ul. Zbożowa 1, 62-023 Gądki, Magazyn w Nowogrodzie Bobrzańskim, 

    ul. Pocztowa 13, 66-011 Nowogród Bobrzański 

 

2. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest: 
„Wymiana zabezpieczeń przeciążeniowych urządzeń silnikowych elewatora i wymiana podstaw 

bezpiecznikowych na rozdzielniach elewatora na rozłączniki bezpiecznikowe.” 

 

Zakres robót do realizacji: WYMIANA OSPRZETÓW ELEKTRYCZNYCH W ROZDZIELNIACH      

                                           GŁÓWNYCH, W KTÓRYCH W SKŁAD WCHODZĄ :              

55,000 szt.  PKZM0-1 Wyłącznik silnikowy 1A 0,5kW 
158,000 szt.  PKZM0-1,6 Wyłącznik silnikowy 1,6A 0,37kW 
40,000 szt.  PKZM0-4 Wyłącznik silnikowy 4A 1,5kW 
11,000 szt.  PKZM0-12 Wyłącznik silnikowy 12A 5,5kW; 
257,000 szt.  NHI-E-11-PKZ0 Blok styków pomocniczych 1Z 1R 
444,000 szt.  Z-AHK Styk pomocniczy do CLS6 
364,000 szt.  CLS6-C2-DP Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy AC 
1,000 szt.  CLS6-C10-DP Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 
55,000 szt.  CLS6-C16-DP Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 
1,000 szt.  CLS6-C20-DP Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 
15,000 szt.  CLS6-C25-DP Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 
4,000 szt.  CLS6-C32-DP Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy; 
1,000 szt.  CLS6-C40/3-DP Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy 
2,000 szt.  CLS6 C40-DC 247810 Wyłącznik nadprądowy 1P C40A 6kA DC 
1,000 szt.  CLS6-C50-DP 270357 Wyłącznik nadprądowy 1PC 50A 6kA AC 
1,000 szt. CLS6-C25/3-DP Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy 
201,000 szt.  CLS6-C10/3-DP Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy; 
29,000 szt.  CLS6-C16/3-DP Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy 
81,000 szt.  Rozłącznik bezpiecznikowy 160 A 
28,000 szt.  Rozłącznik bezpiecznikowy 250 A 

1,000 kpl.  DEMONTAŻ ORAZ UTYLIZACJA STAREGO OSPRZĘTU 

Uwaga – przed złożeniem oferty wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu realizacji 

przedmiotu zamówienia 

 

3. Termin realizacji zamówienia: 
Zamówienie należy zrealizować do 30.12.2020 r. 
 
4. Wymagane od wykonawców dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału 
 w postępowaniu: 
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert 
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b) Umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie 
c) Zaświadczenia właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na 
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. 
 
5. Termin związania ofertą: 
Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert. 
 
6. Warunki udziału w postępowaniu ofertowym : 
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest złożenie oferty w terminie do 23.10.2020 r 

do godz. 14:00 z podaniem wszystkich wymaganych informacji, o których mowa w specyfikacji i 

przedstawieniem odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. 4. 

 
7. Opis sposobu przygotowania oferty: 
Cena podana w ofercie musi być podana w oparciu o kosztorys ofertowy, który należy dołączyć 

 do oferty.  

Oferty należy przygotować w formie pisemnej, w języku polskim i przesłać pocztą lub złożyć 

osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta – Wymiana osprzętów elektrycznych 

w rozdzielniach” w Elewarr Oddział Spółki w Gądkach przy ul. Zbożowej 1, 62-023 Gądki. 

 
8. Sposób oceny, kryteria wyboru oferty: 
W trakcie dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może poprosić oferenta o udzielenie 

wyjaśnień dotyczących treści złożonej przez niego oferty. 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagami: 

        - cena – 100% 

 

9. Miejsce i termin wyboru oferty: 
Wybór oferty nastąpi w dniu 27.10.2020 r. w siedzibie Oddziału Spółki. 

Oferujący zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 

przyczyn. Oferujący nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

10. Wybór wykonawcy i zawarcie umowy: 

 Oferujący powiadomi  o wyborze Państwa oferty w celu określenia warunków i terminu zawarcia 

umowy.. 

Sprawę prowadzi :  -   Sławomir Ronowicz tel. 691958046 

e-mail: nowogrod@elewarr.com.pl 
            sronowicz@elewarr.com.pl 
 
 
 
Nowogród Bobrzański 01.10.2020  
 
 
 
 
 

mailto:sronowicz@elewarr.com.pl
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Załącznik nr 1 
 
 

……………………………………….… 
pieczęć firmowa wykonawcy 
 

OFERTA  
 

My niżej podpisani ……………………………………………………………………………................................................ 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
 
działając w imieniu i na  rzecz ……………………………………………………………………………………..…………………. 
  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
w odpowiedzi na zamieszczone na stronie internetowej www.elewarr.pl ogłoszenie o 
rozpoczęciu postępowania w trybie przetargowym na: 
 
„„Wymiana zabezpieczeń przeciążeniowych urządzeń silnikowych elewatora i wymiana podstaw 
bezpiecznikowych na rozdzielniach elewatora na rozłączniki bezpiecznikowe.” składamy niniejszą 
ofertę. 
 
Oferujemy zgodnie z opisanym w SIWZ (opis zamówienia) realizację przedmiotu zamówienia za 
cenę  ofertową: 
                       - wartość netto……………………….. zł + VAT…………….. zł 
 
                       - wartość brutto……………………… zł 
 
Łączna cena ofertowa netto zł (słownie) ……………………………………………………. 
 
Łączna cena ofertowa brutto zł (słownie) …………………………………………………… 
 
Oświadczamy, że: 
                     - zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy 
do niej zastrzeżeń 
 
                  - oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą Ofertą przez okres 30 dni od dnia 
upływu  terminu składania ofert. 
 
                  - oświadczamy, iż zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 
umowy na  warunkach określonych przez Zamawiającego. 
 
 
Załącznikami stanowiącymi integralną część naszej oferty są: 
 

a) ………………………………… 
 

b) ………………………………… 
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c) ………………………………… 
 

      d) ………………………………… 
 
 
Oferta została złożona na ……… stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych 
 
od nr …… do …….. 
 
Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte w punktach …………… 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i 
jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania. 
Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan 
prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty. 
 
 
 
 

              …..……………………………………………….. 
                                                                                          podpis i pieczęć upoważnionego 

                                                                                                                   przedstawiciela wykonawcy 
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Załącznik nr 2 
 

……………………………………………… 
                 pieczęć firmowa 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu w trybie ofertowym na 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
oświadczam, że: 
 
1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
    jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
 
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 
   dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
 
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 
 
 
…………………………………….., dn …………………. 
           Miejscowość 
 
 
 
 
                                                                                 ……………………………………….…………………………. 
                                                                                     podpis upoważnionego przedstawiciela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


