
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający:
„Elewarr” Sp. z o.o.,  Aleja Wincentego Witosa 31,  00 – 710 Warszawa,

      Oddział Spółki w Gądkach, ul. Zbożowa 1, 62-023 Gądki,
     Magazyn Koronowo, ul. Przemysłowa 7, 86-010 Koronowo

2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia  jest  wykonanie  remontu  przetarć  rur  z  ich  częściową  wymianą  w  wieży
elewatora  w  Koronowie.

Zakres prac obejmuje:
-usunięcie przetarć rur w wieży elewatora na kilku piętrach poprzez założenie opasek uszczelniających
 lub w inny skuteczny sposób zapewniający szczelność (13 przetarć o różnej wielkości)
-zakup rury o długości 30m o średnicy 250 mm i grubości 3 mm
-demontaż rury przebiegającej od piętra VI do piętra I do grawitacyjnego transportu nasion.
-montaż rury między piętrami VI  i  I.
-obrót rury wydawczej z wieży elewatora o 180O i usunięcie istniejących nieszczelności.

Wszystkie materiały zapewnia wykonawca. Minimalny okres gwarancji 24 miesiące.
Wykonawca zobowiązany jest  do dokonania wizji  lokalnej  w Magazynie  w Koronowie przed złożeniem
oferty celem zebrania pełnych wymiarów wszystkich elementów.

3. Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: do 30.06.2021 r.

4. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym:
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest złożenie oferty w terminie tj. do 02.04.2021 r. do
godz. 1400 z podaniem wszystkich wymaganych informacji, o których mowa w specyfikacji.

5. Opis sposobu przygotowania oferty:
Cena podana w ofercie musi być podana na formularzu ofertowym (załącznik nr 1). Do oferty należy
dołączyć podpisane oświadczenie (załącznik nr 2).  Ofertę należy przygotować w formie pisemnej,  w
języku polskim i przesłać pocztą, lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie opisanej „PRZETARG -
remont rur - Koronowo” w siedzibie Elewarr Sp z o.o. Oddział w Gądkach, ul. Zbożowa 1, 62-023 Gądki

6. Sposób oceny, kryteria wyboru oferty:
W  trakcie  dokonywania  oceny  złożonych  ofert  Zamawiający  może  żądać  od  oferenta  udzielenia
dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonej przez niego oferty.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagami:
- cena waga 100%

7. Miejsce i termin wyboru oferty:
Wybór oferty nastąpi w dniu 06.04.2021 r. w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Osoby do kontaktu: Jerzy Zadworny tel.882 182 980, jzadworny@elewarr.com.pl , 
Sławomir Turostowski tel. 882 124 430, sturostowski@elewarr.com.pl

mailto:mbuciora@elewarr.com.pl


Załącznik nr 1
...............................................
     (pieczątka wykonawcy)

OFERTA

My niżej podpisani 

...........................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………...

działając w imieniu i na rzecz 

...........................................................................................................................................

w  odpowiedzi  na  ogłoszenie  na  wykonanie  remontu  rur  w  wieży  elewatora  poprzez  usunięcie
przetarć oraz częściową ich wymianę w Magazynie w Koronowie.
Oferujemy zgodnie z opisanym w SIWZ (opis zamówienia) realizację przedmiotu zamówienia 
za cenę ofertową:

Cena ofertowa netto  ........................ zł + VAT ......................żł

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

 Cena ofertowa brutto ....................... zł

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

Oświadczamy, że:
- Zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz że zdobyliśmy konieczne informacje do
opracowania Oferty.
- 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) ................................................................

Oferta została złożona na ..............  kolejno ponumerowanych stronach.

……….........................., dn. ………..........

                           

                                                                                      
…………....................................................................................

     (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)



Załącznik nr 2 

……………………………………. 

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu ofertowym na wykonanie remontu rur w wieży elewatora
poprzez usunięcie przetarć oraz częściową ich wymianę w Magazynie  w Koronowie

oświadczam, że:

 

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli 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. ............................ 

..................................................................... 

(Podpis upoważnionego przedstawiciela)


