
 
 

tel.: +48 22 343 46 00  
tel.: +48 22 815 30 11 
fax: +48 22 343 45 25 

         Warszawa, dn. 21.11.2022r. 

         

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 

Narodowy Instytut Kardiologii zaprasza do składania ofert na usługę serwisowania i 

konserwację dźwigów znajdujących się na terenie  Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana 

kardynała Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42. 

 

1. Termin realizacji zadania 

12 miesięcy w okresie 1.01.2023 – 31.12.2023 r. 

 

2. Wykaz dźwigów do serwisowania i konserwacji 

Wykaz dźwigów przy  ul. Alpejskiej 42 

 dźwig: 3127913622 udźwig 1750kg 4 przystanki f-my PPUD „DŹWIGPOL” S.A. 

rok budowy 2006 

 

 dźwig 3127013457 udźwig 1750kg 4 przystanki f-my PPUD „DŹWIGPOL” S.A. 

rok budowy 2006 

 

 dźwig 3127017710 udźwig 1750kg 4 przystanki f-my LIFT-POL rok budowy 2009 

 dźwig 3127017477 udźwig 1750kg 4 przystanki f-my LIFT-POL rok budowy 2009 

 dźwig 3127017114 udźwig 1700kg 4 przystanki f-my PPUD „DŹWIGPOL” S.A. 

MŁAWA rok budowy 2009 

 

 dźwig 3127017485 udźwig 1700kg 4 przystanki f-my PPUD „DŹWIGPOL” S.A. 

MŁAWA rok budowy 2009 

 

 dźwig 3127017113 udźwig 1700kg 4 przystanki f-my PPUD „DŹWIGPOL” S.A. 

MŁAWA rok budowy 2009 

 

 dźwig 3127017487 udźwig 1700kg 4 przystanki f-my PPUD „DŹWIGPOL” S.A. 

MŁAWA rok budowy 2009 

 

 dźwig 3127013619 udźwig 1000kg 2 przystanki, f-my PPUD „DŹWIGPOL” S.A. 

rok budowy 2006 

 



 dźwig 66216 udźwig 500kg 2 przystanki f-my ZUD rok budowy 1977 

 

 dźwig 3127019788 udźwig 1500 kg 2 przystanki, f-my FUD BOLĘCIN SP.Z O.O. 

rok budowy 2010 

 

 dźwig 52587 udźwig 500kg 2 przystanki f-my ZUD rok budowy 1977 

 

3. Szczegółowy zakres zamówienia. 

1) Zakres zamówienia obejmuje serwis i konserwację dźwigów znajdujących się na terenie  

Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. 

Alpejskiej 42  

a) Czas reakcji maksymalnie 2 godziny od zgłoszenia telefonicznego lub mailowego. 

b) Maksymalny czas na naprawę 24 godziny od zgłoszenia telefonicznego lub mailowego. 

c) Obowiązkowy przegląd serwisowy nie rzadziej niż raz w miesiącu, potwierdzony wpisem 

do    książki konserwacji urządzenia dźwigowego. 

d) Przygotowywanie dźwigów do przeglądów UDT oraz czynny udział w tych przeglądach. 

2)  Wykonawca musi posiadać : 

a)  Właściwe uprawnienia w zakresie eksploatacji i konserwacji urządzeń  dźwigowych. 

b)  Polisę  OC w zakresie wykonywanej działalność na kwotę minimum 500 000 zł. 

 

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań pkt.2) p. pkt., a) i b) należy dołączyć do oferty. 

 

4. Osoba do kontaktu 

W sprawach merytorycznych należy kontaktować się z: Mariusz Dalba –  Zastępca Kierownika 

Działu Technicznego tel. 22.3434265 kom. 725993846. 

 

5. Oferta ma zawierać – informację na temat: stawki godzinowej za 1 rbh w ilości 20rbh 

przewidzianych na wykonanie napraw w jednym miesiącu, oraz kosztu konserwacji za 

miesiąc  w cenach netto i  brutto. 

6.  Termin i miejsce złożenia oferty: 

Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Narodowego  Instytutu Kardiologii przy ul. 

Alpejskiej 42 w Warszawie, w zaklejonych i oznakowanych kopertach :”Oferta na konserwację 

dźwigów osobowych w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie.” 

Termin składania ofert 25.11.2022r. do godziny 12.00”. 

Otwarcie ofert w Dziale Technicznym  w dniu 25.11.2022r o  godz. 1230. 

 


		2022-11-21T09:24:27+0100
	Andrzej Grygiel




