
Gliwice, dnia 08.01.2021 r. 

  

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach  zaprasza do złożenia oferty 

na usługę bezpośredniej ochrony fizycznej obiektu. 

                                     
1.     ZAMAWIAJĄCY:  

Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej-Curie 

44-100 Gliwice, ul. Okrzei 20  

tel. 32 2313576  faks 32 2313576 

e–mail: poczta@gce.gliwice 

2.     TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EUR nie objęte przepisami ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 ze 

zm.), w oparciu o procedury określone w Regulaminie udzielania zamówień publicznych 

o wartości do 30 000 euro w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. Marii Skłodowskiej-

Curie w Gliwicach. 

3.     OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

Przedmiotem zamówienia jest usługa  konserwacji dźwigu osobowego, hydraulicznego 

o nr fabrycznym 1991 zainstalowanego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym  

w Gliwicach przy ul. Okrzei 20. 

Usługa obejmuje  

- przeglądy okresowe, zgodnie z instrukcją producenta, 

- naprawy bieżące Iz wymianą drobnych części, 

- całodobowe pogotowie dźwigowe, 

- ustalanie  terminu  i udział w badaniach okresowych Urzędu Dozoru Technicznego. 

Wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i stanu izolacji  

w terminach wymaganych przez UDT: 

Wykonawca każdorazową usługę konserwacyjną odnotuje w Dzienniku Konserwacji 

 



.4.     TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

od  25 stycznia  2021 r.  do 31 stycznia 2023r.  

5.     OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI:  

Irena Łepkowska  Tel. 322313576 wew.223  w godzinach 7:00 do 15:00,  

faks: 32 2315309 , administracja@gce.gliwice.pl 

6.     SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT: 

1)     Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

3)     Oferta winna zawierać stawkę za 1 roboczogodzinę (netto) wraz z obliczoną stawką 

VAT i ceną roboczogodziny brutto  

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ KRYTERIA WYBORU 

OFERTY. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

• posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

nakładają obowiązek ich posiadania.  

 

Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:  

a) cena oferty 100%  

8.     MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:  

1)  Ofertę należy złożyć: osobiście, za pośrednictwem poczty, mail: 

administracja@gce.gliwice.pl 

do dnia 20 stycznia 2021 r. do godz. 14:00, 

2)     Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

9.  UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

1)    Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza. 

2) Zamówienie zostanie udzielone na okres 24 miesięcy. 

 

 


