
Strona 1 z 4 

 

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 
Dotyczy: Magazynu w Kępnie 
Ul. Grabowska 7, 63-600 Kępno 
 

2. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji podnośnika 
kubełkowego P10. Do zakresu modernizacji należeć będzie: 

a) Demontaż starych czerpaków (czerpaki należy posegregować na 
czerpaki do ponownego użytku oraz na czerpaki uszkodzone – 
sprawne należy złożyć w miejscu wskazanym przez Oferenta, 
natomiast uszkodzone należy zutylizować). 

b) Demontaż starego pasa podnośnika w całości (należy go złożyć w 
miejscu wskazanym przez Oferenta) 

c) Regeneracja odciągu pasa (wymiana rolki oraz łożysk) 
d) Montaż nowego pasa w jednym kawałku oraz spięcie go za pomocą 

klamr (nie jest doduszone łączenie „na zakład”) 
e) Montaż nowych czerpaków  
f) Naprawa ewentualnych uszkodzeń zdiagnozowanych podczas 

wykonywania prac. 
 
Wymagania dla materiałów: 
Pas: Zbrojony, antystatyczny, olejoodporny, antypoślizgowy 
 
Czerpaki: Tłoczone z 3 otworami montażowymi o współczynniku 
pojemności od 0,95 do 1,05 względem aktualnie zamontowanych 
 
Śruby montażowe: Typu pazurkowe (przystosowane do montażu na 
pasch transmisyjnych posiadające co najmniej 2 „pazurki”), śruby fi 8 
mm 
 
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane prace 
minimum 24 miesięcy. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w Obiekcie 
przed złożeniem oferty. 

 
. 

3. Termin realizacji zamówienia:  
Zamówienie należy zrealizować do 31.05.2022 r. 
 

4. Wymagane od wykonawców dokumenty potwierdzające spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu: 
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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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 przetargowym:  
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest złożenie oferty w 
terminie tj. do 04.02.2022 r. do godz. 1400 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. 
Ofertę należy przygotować w formie pisemnej, w języku polskim i przesłać 
pocztą, lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie opisanej „OFERTA – 
MODERNIZACJA PODNOŚNIKA P10” w Magazynie w Kępnie przy ul. 
Grabowskiej 7, 63-600 Kępno. 
 
 

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

9. Miejsce i termin wyboru oferty: 
Wybór oferty nastąpi w dniu 07.02.2022 r. w siedzibie Oferującego.  
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 umowy.  

 
Sprawę prowadzi: Konrad Paczyński tel. 735 937 074  
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Załącznik nr 1 

 

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

     (pieczątka wykonawcy) 

 

OFERTA 

 

 

My niżej podpisani ............................................................................................... 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

działając w imieniu i na rzecz ............................................................................... 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na wykonanie modernizacji podnośnika P10 w 

magazynie w Kępnie, oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.  

 

Oferujemy jak niżej: 

 

 cena netto        ……….……………...zł 

 

 gwarancja       ……………………… miesiące, 

 

 

Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach 

wynikających z SIWZ  w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.  

Niniejszą ofertę składamy na  ……....  kolejno ponumerowanych stronach. 

Integralną częścią niniejszej oferty są: 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

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

 

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

                                              

                                                     

 

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

(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 wykonanie modernizacji 

podnośnika P10 w magazynie w Kępnie 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 i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 

 

 


