
  Czeladź, 21.07.2015r
Ogłoszenie o przetargu

Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Kombatantów 4 ogłasza pisemny przetarg 
w  formie  konkursu  ofert  na  dostawę  i  montaż  2  szlabanów  automatycznych  na 
parkingu, zlokalizowanym przed budynkiem przy ul. Szpitalnej 23 w Czeladzi

Przedmiot zamówienia :
- dostawa i montaż 2 szlabanów automatycznych,
- dostawa i zaprogramowanie 100 pilotów,
-  wykonanie  przyłącza  elektrycznego (ok.  80m)  dla  każdego  z  dwóch szlabanów 

z układem pomiarowym (sublicznikiem z układu zasilania administracji),
-  odtworzenie  nawierzchni  uszkodzonej  podczas  wykonywania  przyłącza 

elektrycznego,
- uruchomienie i sprawdzenie działania szlabanów na parkingu,
- zapewnienie bezpłatnego serwisu gwarancyjnego (czas reakcji na zgłoszone usterki, 

uniemożliwiające  otwarcie  szlabanu – do 60 min.,  na pozostałe  usterki  –  do 24 
godzin),
 zapewnienie odpłatnego serwisu pogwarancyjnego i części zamiennych przez okres 

min. 5 lat,
 wszelkie uzgodnienia niezbędne do realizacji zamówienia

Wymagane parametry podstawowe szlabanów :
-   belka o długości do 4m, oznakowana nalepkami ostrzegawczymi,
-   jeden pilot do obsługi obydwóch szlabanów,
-   metalowa przekładnia (bez elementów z tworzyw sztucznych),
-  szafa  szlabanu  zamykana  na  klucz  patentowy  z  wymienialną  wkładką 

(niedopuszczalne jest zamknięcie na imbus czy klucz plastykowy),
-   szafa i belka wykonane z metalu, 
-  możliwość rozbudowy o kolejne 10 pilotów (max obsługa szlabanu przez 500 

pilotów),
-   min. zasięg pilota – 15 m,
 możliwość mechanicznego odblokowania urządzenia przy braku zasilania,
 szacunkowa ilość cykli pracy – 300/dobę.

Gwarancja
1. Gwarancja na urządzenie min. 2 lata.
2. Jeżeli w okresie gwarancji dostarczone urządzenie okaże się wadliwe, Wykonawca 

zobowiązuje się do jego naprawy maksymalnie w ciągu 48h od chwili zgłoszenia. 
Po dokonaniu 3 napraw lub w przypadku,  gdy naprawa okaże  się  niemożliwa, 
Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na nowy. 

3. Wykonawca w ramach gwarancji wykonuje wszystkie usługi bezpłatnie, czyli na 
własny  koszt   naprawia  lub  wymienia  uszkodzone  elementy,  które  uległy 
uszkodzeniu w czasie prawidłowego użytkowania i  nie obciąża Zamawiającego 
kosztami materiałowymi powstałymi z tego tytułu.



Realizacja zamówienia :
Do 2 tygodni, po podpisaniu umowy.

Do oferty należy dołączyć n/w dokumenty:
- formularz ofertowy (załącznik nr 1),
- karta techniczna szlabanu lub opis techniczny, zwierający podstawowe parametry 

oraz informację o producencie urządzenia, modelu/typie, roku produkcji, 
- aktualny odpis z właściwego rejestru (CEIDG, KRS)
- zaświadczenie o nie zaleganiu w opłacaniu składek ZUS 
- zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach wobec Urzędu Skarbowego
-  aktualną  na dzień złożenia  oferty  polisę  ubezpieczeniową od odpowiedzialności 

cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w zakresie 
wykonywanych robót

-  wykaz  wykonanych  robót  za  okres  3  lat  w zakresie  porównywalnym z  treścią 
zamówienia 

- oświadczenie, iż oferent dysponuje osobą do kierowania robotami o specjalności 
(wg  rodzaju  zamówienia)  z  jednoczesnym  złożeniem  kopii  dokumentu 
potwierdzającego posiadane uprawnienia

- oświadczenie, że oferent jest czynnym płatnikiem VAT

Regulamin organizowania i przeprowadzania przetargów w Czeladzkiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Czeladzi na roboty budowlane, prace remontowe, dostawy i usługi 
dostępny jest na stronie internetowej www.czsm.czeladz.pl.
Osobami uprawnionymi do kontaktu i udzielania informacji są:
- Łukasz Mikulski, Marcin Cedro tel.  32/265-19-36.
 
Oferty  należy  składać  w  siedzibie  Spółdzielni  przy  ul.  Kombatantów  4  do  dnia 
31.07.2015r. do godz. 900. Otwarcie ofert w dniu 31.07.2015r. o godz. 1000.
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
Spółdzielnia  może  unieważnić  przetarg  w  formie  konkursu  ofert  bez  podania 
przyczyny. 

http://www.czsm.czeladz.pl/


       
       Załącznik nr 1

FORMULRZ OFERTOWY

Nazwa oferenta

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

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

w ...................................................... ul. ................................................................................................

kod ............................ nr domu ................................

REGON ............................................ NIP ...............................................................

Telefon  ............................................ Email ...............................................................

Osoba do kontaktu ….......................................................................................................... 

1.  Niniejszym  zgłaszam  przystąpienie  do  pisemnego  przetargu  w  formie  konkursu  ofert 
na  dostawę  i  montaż  2  szlabanów  automatycznych  na  parkingu,  zlokalizowanym  przed 
budynkiem przy ul. Szpitalnej 23 w Czeladzi. 

2. Proponowane stawki ryczałtowe :

Lp. Wyszczególnienie Cena netto
1. Dostawa  i  montaż  2  szlabanów  automatycznych  wraz  z 

uruchomieniem i sprawdzeniem działania 
2. Dostawa i zaprogramowanie 100 pilotów

Razem :
3. Dostawa i zaprogramowanie kolejnych 50 pilotów
4. Opcjonalne  zainstalowanie  kamer  z  możliwością  nagrywania 

(przy każdym szlabanie)

3. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami lokalizacyjnymi placu budowy i uwzględniłem je 
w swojej ofercie.

4. Deklaruję, że zaoferowana stawka zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia i będzie obowiązywała do 31 grudnia 2015r.

5. Udzielam ….......  miesięcy  gwarancji .

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

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

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

..................................................... .............................................................................
         pieczęć Wykonawcy  podpis osoby upoważnionej


