
                                                                                       Załącznik nr 4   
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych   

przez Przedszkole Publiczne nr 1  w Brzegu     

(Zarządzenie Nr  3/2021 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Brzegu  

z dnia 12 stycznia 2021 roku.) 

 

 

 

                    Brzeg, dnia 19.04.2021 

PP1.21.1.2021 
(numer sprawy ) 

 

…………………………………………..………………….. 

 

……………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………                             

                                              (nazwa podmiotu, do którego kierowane jest zaproszenie) 

 

 

Zamawiający-Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1, 

49-300 Brzeg, ul. Jana Pawła II 7 

 

ZAPRASZA 
 

do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania pn: 

„Dostawa i montaż urządzenia dźwigowego typ EPE-100-R-P z napędem elektrycznym 

przystosowany do przewozu towarów, w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Brzegu” 
 

Wartość zadania: od 30.000 złotych do 100.000 złotych   

 
1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: 

1) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, 

2) na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz 

napis: „Propozycja cenowa na zadanie pn.: „Dostawa i montaż urządzenia dźwigowego typ 

EPE-100-R-P z napędem elektrycznym przystosowany do przewozu towarów, w 

Przedszkolu Publicznym nr 1 w Brzegu”, 
3) w przypadku przesyłania oferty droga e-mailową należy wpisać jako tytuł wiadomości: 

„Propozycja cenowa na zadanie pn.: „Dostawa i montaż urządzenia dźwigowego typ EPE-

100-R-P z napędem elektrycznym przystosowany do przewozu towarów, w Przedszkolu 

Publicznym nr 1 w Brzegu”, /nazwa firmy/ 

4) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, 

5) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, 

6) ma obejmować całość zamówienia. 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia (tak jak we wniosku): 

W ramach przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac polegających w 

szczególności na:  

a) dostawie 1 sztuki nowego kompletnego urządzenia dźwigowego o parametrach technicznych, 

zgodnych z załącznikiem nr 1 do zaproszenia  

b) demontażu istniejącego urządzenia i odświeżenia ścian szybu dźwigowego 

c) utylizacji starego urządzenia 

d) montażu i rozruchu urządzenia dźwigowego; 

e) opracowaniu dokumentacji techniczno – montażowej dźwigu; 

f) opracowaniu dokumentacji rejestracyjno – dozorowej dźwigu wg wymagań UDT; 

g) zorganizowaniu i uczestniczeniu w czynnościach odbiorczych dźwigu przez UDT. 

Wykonaniu w/w prac zgodnie z dyrektywą, dźwigową 2014/33/UE oraz wymogami Urzędu Dozoru 

Technicznego. 

                                              

3. Wymagany termin realizacji umowy: nie później niż do dnia 23 lipca 2021 r  

 

4. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium: 

    Cena – 100 %  

 



5. Wykonawca przedkładając propozycję cenową (ofertę) składa następujące dokumenty: 

1) formularz propozycji wg załączonego wzoru, 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania propozycji (oryginał lub czytelna 

kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Wykonawców) 

3) oświadczenie Wykonawcy, że spełnia następujące warunki: 

a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek takich uprawnień, 

b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

wg wzoru stanowiącego załącznik do propozycji cenowej, 

4) wypełniony i zaparafowany wzór umowy, 

 

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:  

       W cenę propozycji należy wliczyć: 

- wartość usługi/dostawy/robót budowlanych określoną w oparciu o przedmiot zamówienia, 

- obowiązujący podatek od towarów i usług VAT, 

 

      Cena podana przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu umowy  jest  obowiązująca przez okres 

ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. 

      Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego   wymogom i 

o najwyższej liczbie punktów wg podanych kryteriów oceny. 

 

7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej: 
Propozycję cenową wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami  należy złożyć w terminie do dnia 

10.05.2021, do godz. 15.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego – Przedszkolu 

Publicznym nr 1 w Brzegu przy ul. Jana Pawła II 7 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (skany 

dokumentów) na adres: pp1dyrektor@brzeg.pl  

 

W tytule wiadomości lub na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres 

Wykonawcy oraz napis: „Propozycja cenowa na zadanie pn.: Dostawa i montaż urządzenia 

dźwigowego typ EPE-100-R-P z napędem elektrycznym przystosowany do przewozu towarów, w 

Przedszkolu Publicznym nr 1 w Brzegu”,  

 

8. Propozycja cenowa otrzymana przez Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania, nie 

zostanie otwarta, i pozostanie odesłana na adres Wykonawcy. 

    Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed  terminem 

upływu jej składania. 

 

9. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej: 

     Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 12.05.2021 o godz. 9.00 w siedzibie 

Zamawiającego – w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Brzegu, ul. Jana Pawła II  

 

10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą są: 
      Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 – Marzena Augustyn 

      Przedszkole Publiczne nr 1 w  Brzegu ul. Jana Pawła II 7, tel. 505-939-406 

 

11. Informacje dotyczące zawarcia umowy: 
Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej. O miejscu  

i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem lub telefonicznie. 
      

 

.......................................................................           ...............................................................                          
             (data, podpis i pieczęć osoby sporządzającej)                                                          (podpis i  pieczęć dyrektora lub osoby upoważnionej) 

W załączeniu: 
1) wzór druku dla „propozycji cenowej”, 

2) załącznik nr 1 parametry techniczne urządzenia dźwigowego 

3) załącznik nr 2 wzór oświadczenia 

4) wzór umowy, 

mailto:pp1dyrektor@brzeg.pl

