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Konkurs – Przeglądy konserwacyjne Urządzeń Transportu Bliskiego w ZS nr 1  
w Opatowie na  rok 2022. 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie zwany dalej Zamawiającym ogłasza konkurs 
na wykonywanie przeglądów konserwacyjnych oraz asystę przy badaniach odbiorczych 
UDT na rok 2022 następujących urządzeń:  
1. dźwigu dla osób niepełnosprawnych  rok budowy 2011 zainstalowanego przed 

budynkiem Zleceniodawcy ,  
2. trzech dźwigników samochodowych dwu kolumnowych zainstalowanych na warsztatach 

szkolnych   –śrubowy OMCN rok prod. 2015, dwa hydrauliczne ATH rok prod. 2017, 
3.  wózka jezdniowego udźwig 1500 kg, rok prod. 2022. 

I. Zakres Obowiązków: 
1. Przestrzeganie instrukcji konserwacji , 
2. Dokonywanie przeglądów w terminach i zakresie określonym przez producenta lub Urząd 

Dozoru Technicznego a w szczególności: 
a)- przegląd dźwigu dla osób niepełnosprawnych 1 raz w miesiącu plus odbiór UDT, 
b)- przegląd 3 dźwigników samochodowych 1 raz na 3 m-ce plus odbiór UDT, 
c)- przegląd wózka jezdniowego 1 raz w miesiącu plus odbiór UDT. 

3. Bieżące prowadzenie dziennika konserwacji , 
4. Bezzwłoczne informowanie Zamawiającego o zauważonych usterkach, 
5. Prowadzenie resursu. 

II. Wymagania: 
1. Praktyczna znajomość zagadnień związanych UTB. 
2. Prowadzeni działalności gospodarczej w zakresie konserwacji UTB, 
3.  Stosowne uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do prowadzenia konserwacji UTB,  
4. Usługa świadczona będzie w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022.   

III. Oferta powinna zawierać: 
1. Datę sporządzenia oferty. 
2. Dane oferenta. 
3. Odpis aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 
4. Odpis uprawnień do wykonywania przeglądów konserwacyjnych w/w urządzeń. 
5. Formularz ofertowy z ceną .  
6. Podpis oferenta. 

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego – Zespół Szkół nr 1,  
27-500 Opatów ul. Słowackiego 56 pokój nr 19 /sekretariat / do dnia 30.12.2021 r. do 
godz.13:00 lub przesłać pocztą na adres j.w. z dopiskiem: (wskazać: nazwę zamówienia ) 

Kryteria wyboru ofert – najniższa cena całej usługi. 

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny: Jerzy Lulin – Kierownik Warsztatów 
Szkolnych  Tel. 15 8682138 lub sekretariat szkoły 15 8682319.  

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zespołu Szkół nr 1,  
ul. Słowackiego 56 , 27-500 w Opatowie do zawarcia umowy. 
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FORMULARZ OFERTOWY 

Miejscowość: ……………………………………………. 

Data sporządzenia oferty:……………………………………… 

Nazwa składającego ofertę:……………………………………………………………………  

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

Do 
Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie 

OFERTA: 
na wykonywanie przeglądów konserwacyjnych oraz asystę przy badaniach odbiorczych 
UDT  Urządzeń Transportu Bliskiego w ZS nr 1 w Opatowie na  rok 2022.: 

1. Dźwig dla osób niepełnosprawnych łącznie za 2022 rok : 
-cena 12 przeglądów konserwacyjnych ( 1raz /m-c) : netto……………………..…… 
brutto…………………….………      

-cena asysty przy badaniu odbiorczym: UDT netto…………….brutto…………………………. 

2. Trzy  dźwigniki samochodowe łącznie za 2022 rok , 
-cena 12 przeglądów konserwacyjnych(3 dźwigi /3 m-ce) :netto………. ……………….. 
brutto…………………………     

-cena asysty przy badaniu odbiorczym: UDT netto…….……….brutto…………………………. 

3. Wózek  jezdniowy łącznie za 2022 rok: 
-cena 12 przeglądów konserwacyjnych ( 1raz /m-c) : netto……………………..…… 

brutto…………………….………      

-cena asysty przy badaniu odbiorczym: UDT netto…………….brutto…………………………. 

4. Cena dojazdów łącznie za 2022 rok: netto…………….brutto……………………………… 

5. Inne koszty łącznie za 2022 rok: netto………. …….brutto……………………………… 

Łącznie koszt całej usługi za 2022 rok: netto……..…. …….brutto……………………………… 

Słownie netto……………………………………………………………………………………….. 

Słownie brutto………………………………………………………………………………………. 

Do oferty dołączamy: 

1. Odpis aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 
2. Odpis   uprawnień do prowadzenia konserwacji Urządzeń Transportu Bliskiego 

 

 

……………………………………………………………………….. 
Podpis składającego ofertę. 
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Wzór umowy. 

UMOWA NR ……………… 

Zawarta w dniu …………… r. pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 w Opatowie ul. J. Słowackiego 56, 27-
500 Opatów, zwanym w treści umowy Zleceniodawcą w imieniu którego działają : 

Pani Magdalena Gdowska - Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie 

przy kontrasygnacie Głównej Księgowej, Pani Anny Myszkowskiej 

a 

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

z siedzibą: …………………..……………NIP ………………………… , REGON …………… 

reprezentowanym przez:…………..………….………zwanym w treści Umowy Zleceniobiorcą. 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie przeglądów konserwacyjnych oraz asysta przy badaniach 
odbiorczych UDT następujących urządzeń:  dźwigu dla osób niepełnosprawnych  nr fabryczny 
00576   rok budowy  2011    nr ew. UDT    3022000464   zainstalowanego przed budynkiem 
Zleceniodawcy , 3 dźwigników samochodowych zainstalowanych na warsztatach szkolnych 
Zleceniodawcy oraz wózka jezdniowego nr ew. UDT 4710005857  

2. Przeglądy konserwacyjne wykonane będą zgodnie z: 

- Instrukcją Konserwacji wydaną przez producenta w/w urządzeń, 

- Przepisami Dozoru Technicznego, 

- Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r, w 
sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i 
modernizacji urządzeń transportu bliskiego. Dz.U. 2018 poz.2176 oraz innymi przepisami i normami 
mającymi zastosowanie. 

3. Przeglądy konserwacyjne odnotowywane będą w dzienniku konserwacji. 

4. Umowa niniejsza nie dotyczy napraw i modernizacji w/w urządzeń. 

§ 2 

1. Zleceniobiorca odpowiada za bezpieczeństwo własne i osób trzecich. 

2. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego 
zezwalając na wykonywanie przeglądów konserwacyjnych w/w urządzeń. 

§ 3 

1. Umowa niniejsza obowiązuje od …………..2022r. do 31.12.2022r. 

§ 4 

1. Zleceniobiorca wykona przeglądy: 

• konserwacyjny dźwigu dla osób niepełnosprawnych- raz w miesiącu,  

• konserwacyjny 3 dźwigników samochodowych zainstalowanych na warsztatach szkolnych -raz na 
3 m-ce, 
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• konserwacyjny wózka jezdniowego –raz na miesiąc. 

1. Zleceniobiorca wykona asystę przy badaniu odbiorczym UDT w/w urządzeń w terminach 
uzgodnionych z inspektorem UDT. 

§ 5 

1. Za wykonaną usługę / § 1 , § 4 / zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie po wystawieniu faktury 
Vat zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym integralną część umowy. 

3. Strony umowy ustalają, że faktura o której mowa w ust. 1 zostanie wystawiona jako całościowa 
za 2022 rok i dostarczona do Zleceniobiorcy nie później niż do 20 grudnia 2022 roku.  

4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w ciągu 14 dni od otrzymania faktury. 

§ 6 

1. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej bez zgody 
Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie. 

2.W razie naruszenia postanowień punktu 1. Zleceniodawca może odstąpić od umowy ze skutkiem 
natychmiastowym. 

§ 7 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej. 

2. Umowa niniejsza może zostać rozwiązana przez obie strony po jednomiesięcznym 
wypowiedzeniu. 

§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego 

§ 9 

1. Spory wynikłe ze stosunku objętego umową strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego sądu 
powszechnego. 

§ 10 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach : jeden dla Zleceniodawcy, 
jeden dla Zleceniobiorcy. 
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