
                                                                                                                                          Świnoujście 28-01-2016 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/MDK/2016 

z dnia 28 stycznia 2016r. 

Na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30000 euro 

       

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, 

poz.759 z późn. zm.) 

Zamawiający: 

Miejski Dom Kultury 

ul. Wojska Polskiego 1/1 

72-600 Świnoujście 

tel/fax 91 321 59 49 

email: gosp2@mdk.swinoujscie.pl 

 

 

 

Miejski Dom Kultury Świnoujściu wysyła zapytanie  ofertowe na serwisowanie i konserwacje 

urządzeń wyposażenia technicznego sceny w Amfiteatrze.  

 

I  Zamontowane urządzenia: 

 

1. Podciąg rurowy RWZ 3 liny ( 2 sztuki) 

2. Podciąg rurowy RWZ 6 lin ( 3 sztuki ) 

3. Mechanizm kurtyny elektrycznej ( 1 sztuka ) 

4. wciągarka łańcuchowa elektryczna ( 4 sztuki )  

 

II   Zakres konserwacji i serwisu  urządzeń obejmuje: 

 

 

1. Skontrolowanie : czytelności, kompletności instrukcji obsługi . 

2. Skontrolować ; stany, widoczności i kompletność oznaczeń ostrzegawczych i tablic. 

3. Skontrolować: stan, pęknięcia, odkształcenia, korozje, zużycie i działanie części 

ruchomych, mocowanie i zabezpieczenie połączeń możliwych do rozłączenia , 

skuteczność ryglowań.- konstrukcji nośnych i środków przyjmujących obciążenie  

4. Skontrolować drogę przejazdu pod kątem występowania przeszkód  

5. Skontrolować działanie wyłącznika awaryjnego 

6. Skontrolować działanie wyłącznika głównego 

7. Skontrolować działanie roboczego wyłącznika krańcowego 

8. Skontrolować skuteczność wyłączników krańcowych awaryjnych 

9. Napędy 

Kontrolować hamulce pod kątem skuteczności działania, ewentualnie sprawdzić 

działanie samohamujące przekładni. 

Przekładnie- sprzęgła- walki przegubowe skontrolować pod kątem stanu 

funkcjonowania szczelności  hałaśliwości. 

10. Mechanizmy jezdne 

mailto:gosp2@mdk.swinoujscie.pl


Hamulce robocze, urządzenia postojowe prowadnice mechaniczne, bolce mocujące 

szyny i wsporniki zabezpieczające koła- skontrolować stan, funkcjonowanie, zużycie, 

skuteczność, ewentualne odkształcenia, pęknięcia czy korozje. 

11. Urządzenia i wyposażenie elektrotechniczne 

Szafy sterujące, pulpit, przewody, wtyczki, zabezpieczenia przed niebezpiecznymi 

napięciami, kosze kablowe, bębny sprężynowe, zwijacze przewodów, ochronę 

przeciw przeciążeniową i wyłączenie lin należy skontrolować pod kątem; stanu: 

funkcjonowania, skuteczności, uszkodzeń, zużycia , mocowania, zastosowania 

odciążnikow kabli, dokładność wskazań, dokładnego przyporządkowania, 

odpowiedniego ustawienia, zabezpieczenia przed niezamierzonym włączeniem i 

używaniem przez osoby niepowołane. 

12. Liny druciane, bębny linowe i łańcuchy stalowe  

Kontrolować na połączeniach zakończeń, rolki, pałąki wyłączające, ochronę 

nawijania, urządzenia wyrównujące, urządzenia mocujące, zabezpieczenia przeciw 

przeciążeniowe i zabezpieczenia miejsc wciągania. Kontrolować pod kątem: stanu, 

funkcji, obracania się, zużycia, wydłużenia, zgnieceń, luzów, pęknięć i tworzenie sie 

ostrych krawędzi i zadziorów. 

13. Śruby 

Na wrzecionach, nakrętkach nośnych, nakrętkach zabezpieczających i urządzeniach 

wyrównujących należy skontrolować: stan, funkcje , składowanie, położenie, 

odkształcenie, zabrudzenie, nacięcia, wyżłobienia, rowki, naloty, skuteczność pokryw 

i zużycie gwintów, względnie luzy. 

14. Listwy zębate i palce napędowe 

Na zębnikach i bolcach palców napędowych należy skontrolować: stan, funkcje, 

mocowanie, 

15. Specjalne urządzenia zderzakowe i nośne  

Liny z włókien, urządzenia zatrzymujące, połączenia końców lin zderzaki, należy 

skontrolować pod kątem stanu, funkcji i skuteczności.  

16. Sztankiety i trawersy podciągów 

Na sztankietach, połączeniach Śródków nośnych, urządzeniach zaciskowych, 

wyciąganych przedłużeniach, tablicach informacyjnych o nośności, mocowaniach 

przeciw obciążników należy skontrolować : przestrzenne  odkształcenie się , działanie, 

zabezpieczenie przed zluzowaniem. 

17. Sztankiety 

Należy skontrolować : stan, funkcje i odstępy , sprawdzić krańcowe wyłączniki pracy 

dla górnych i dolnych położeń. 

18. Urządzenia szynowe  

Na przekierowaniach końcowych i podciągach lin, wózkach przeciąganych, rolkach i 

kanałach bieżnych należy  skontrolować: stan, funkcje, nastawienie, odkształcenie, 

hałaśliwość, ruchomości ograniczniki położenia krańcowego.  

19. Wyposażenie tkaninowe 

Skontrolować przyłączenia, pęknięcia, uszkodzenia, punkty styczne ze źródłami 

ciepła, trudno zapalność lub palność 

20. Podwieszenie kurtyny w razie konieczności, sprawdzić stan lin wózków 

przeciąganych, ruchomości i ograniczniki polaczenia krańcowego. 

 
III. Obowiązki Zleceniobiorcy 

1. Powszechnie uznane reguły techniczne, ustalenia prawne i przepisy bezpieczeństwa , w 

szczególności zaś przepisy BHP muszą być przestrzegane. 



2.  Zleceniobiorca  zobowiązany jest zapewnić niezbędne do wykonania usługi środki 

pomocnicze np. urządzenia pomiarowe, narzędzia oraz materiały pomocnicze np. smary, 

środki czyszczące. 

3. Wszystkie urządzenia powinny być utrzymane w czystości tj. wolne od działań 

atmosferycznych, korozji, smarów, kurzu. 

4. W przypadku rozpoznania lub przypuszczenia o istnieniu wady lub uszkodzenia, 

Zleceniobiorca zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania Zleceniodawcy ,a także 

w razie  konieczności do wstrzymania pracy urządzenia do czasu usunięcia usterki. 

Powiadomienia ustne należy potwierdzać w formie pisemnej. 

5. W przypadku zmian w użytkowaniu lub zmiany przepisów dotyczących przeglądu  

konserwacji z których wynika zmiana wymaganych terminów przeglądów Zleceniobiorca jest 

obowiązany poinformować o tych zmianach Zleceniodawcę. 

IV  Obowiązki Zleceniodawcy  

1 .  Zleceniodawca zobowiązany jest umożliwić Zleceniobiorcy nieodpłatnie niezbędne do 

wykonania usługi pomieszczenia , dostęp do źródeł energii( np. prąd, woda ) a także dostęp 

do objętych tą umową urządzeń podlegających przeglądowi. 

 

Osoba do kontaktu jest Pan Tadeusz Sura Tel.:888-50-42 

 

Ofertę należy złożyć , pocztą email:gosp@mdk.swinoujscie.pl do dnia 09 lutego  2016r. 

 
 

 

                                                                                                                                                 

         Zatwierdzam  

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Zapytanie o cenę sporządziła Anna Socha 



                                                                      FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/MDK/2016 z dnia 28.01.2016r., na 

‘’Serwisowanie i konserwacja urządzeń wyposażenia technicznego sceny w Amfiteatrze” 

  

 

 

Nazwa Wykonawcy ...................................................................................................................  

 

Adres Wykonawcy ................................................................................................................... .. 

 

NIP        ......................................................................................................................................  

 

REGON………………………………………………………………………………………. 

 

nr rachunku bankowego............................................................................................................. 

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za niezmienną cenę ryczałtową: 

 

Cenę netto .......................................... zł (słownie złotych…………………………………….. 

  Cenę brutto ........................................ zł (słownie złotych ...........................................................  

Podatek VAT ..................................... zł (słownie złotych........................................................... 

1. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy -3 lata. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń, oraz że uzyskałem niezbędne informacje i dokumenty do przygotowania oferty na 

realizację jej przedmiotu za niezmienną cenę ofertową. 

 

 

…...................... dnia...............2016.r. 

 

 

      ….........…………………………. 

 

     (podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 

      pieczątka wykonawcy) 

 

 

 

                                             


