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Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 
euro na: 

serwisowanie oraz usuwanie awarii automatycznych drzwi wejściowych do TWR 

Szczecin, Glewice 1a,  72-100 Goleniów 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (tj. Dz.U. 
z 2010 roku Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) ustawy nie stosuje się. 

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do świadczeniA usług 
serwisu 2 sztuk automatycznych drzwi przesuwnych Record 16 STA, który obejmuje: 

1. wykonanie przeglądu i konserwacji przynajmniej 4 razy w roku; 

2. usuwanie usterek i awarii; 

3. serwis gwarancyjny dla użytych części zamiennych; 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 
ogłoszenia. 

 

Oferta powinna zawierać: 

1. cenę  wykonania 1 (jednego) przeglądu i konserwacji drzwi za 2 sztuki, (cena 
powinna obejmować: dojazd, koszt roboczogodziny, koszty materiałów 
eksploatacyjnych użytych do przeglądu i konserwacji oraz koszty części 
zamiennych w ramach gwarancji) netto i brutto; 

2. cenę roboczogodziny (cena dotyczy czasu usuwania usterek i awarii) netto i brutto; 

3. cenę dojazdu do miejsca wykonania usługi (cena dotyczy czasu usuwania usterek 
i awarii) netto i brutto; 

4. okres  gwarancji na części zamienne; 

5. warunki płatności (preferujemy przelew w terminie 21 dni od daty otrzymania 
faktury); 

6. okres ważności oferty (nie krótszy niż 30 dni). 
 
Do oferty powinny być dołączone: 
- aktualny wyciąg z KRS lub kopia aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, 
- kopia Regonu,   
- zaświadczenie o nadaniu numeru NIP. 
 
Zamawiający informuje, iż kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej stanowić będą:  

1. cena wykonania jednego przeglądu i konserwacji  -   80%,  

2. cena roboczogodziny -   10%, 

3. cena dojazdu  -   10%, 

 

Wartość punktowa kryterium nr 1 – cena wykonania jednego przeglądu i konserwacji  będzie 
wyliczana wg wzoru: 
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NCP  80 

gdzie: 
CP – ilość punktów przyznanych ofercie;  
CN – najniższa zaoferowana cena wykonania jednego przeglądu i konserwacji;     
COB – cena wykonania jednego przeglądu i konserwacji zaoferowana w ofercie badanej.  
 

Wartość punktowa kryterium nr 2 – cena roboczogodziny będzie wyliczana wg wzoru: 
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NCP  10 

gdzie: 
CP – ilość punktów przyznanych ofercie;  
CN –  najniższa zaoferowana cena roboczogodziny; 
COB – cena roboczogodziny zaoferowana w ofercie badanej. 
 
Wartość punktowa kryterium nr 3 – cena dojazdu będzie wyliczana wg wzoru: 
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NCP  10 

gdzie: 
CP – ilość punktów przyznanych ofercie; 
CN –  najniższa zaoferowana cena dojazdu;  
COB – cena dojazdu zaoferowana w ofercie badanej. 
 
Oferty prosimy składać do dnia 17 grudnia 2013 r. na adres: Polska Agencja Żeglugi 
Powietrznej , Dział Zakupów, 05-090 Raszyn, ul. Gałczyńskiego 2a, lub pocztą elektroniczną   
na adres: g.jakubik@pansa.pl.  W przypadku wysłania oferty pocztą elektroniczną proszę 
o przesłanie oryginału oferty (w wersji papierowej) na powyżej podany adres. Brak 
nadesłania oryginału oferty w terminie 7 dni od dnia 17.12.2013 r. spowoduje wykluczenie 
oferty przesłanej elektronicznie. 
 
Dodatkowe informacje: 
w zakresie technicznym tel. nr 22 574 79 20 
w zakresie handlowym tel. 22 574 52 05. 
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Załącznik nr 1  
 
 
 
 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

1. Zakres serwisu obejmuje: 

- kontrola zawieszenia skrzydeł 

- kontrola pracy sterowników (czujników, systemu sterowania, systemu zasilania) oraz 
napędu, 

- w razie potrzeby regulacja prowadzenia (rolek) drzwi , 

- sprawdzenie otwierania drzwi w czasie otwierania awaryjnego oraz w czasie 
występowania sygnału pożar, 

- sprawdzenie poprawności działania systemu otwierania drzwi po konserwacji 
i sporządzenie odpowiedniego raportu i wpisanie wyników do odpowiedniej książki 
eksploatacji urządzenia. 

 

2. Cykliczność wykonywania przeglądów: 

Minimum raz na kwartał. 

 

3. Postępowanie w przypadku awarii: 

- czas reakcji na zgłoszoną wiadomość telefonicznie - nie więcej jak 16 godzin od 
momentu zgłoszenia awarii 

- w przypadku konieczności wymiany elementu uszkodzonego – przystąpienie do 
usuwania awarii po akceptacji przez użytkownika kosztów naprawy (dojazd, 
roboczogodzina, koszt zakupu nowego elementu), 

4. Czas trwania umowy  

48 miesięcy od momentu podpisania umowy. 

 


