
 

   Warszawa 25.05.2017 roku 

 

Zapytanie ofertowe 

na konserwację i usuwanie usterek dwóch sztuk drzwi przesuwanych dwuskrzydłowych na  

Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (WPs-16/2017/AB) 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.  ZAMAWIAJĄCY 

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego 

ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa 

REGON: 24000001258 

NIP: 525-001-12-66 

Fax: (22) 635-79-91 

www.psych.uw.edu.pl 

e-mail: sekog@psych.uw.edu.pl 

Osoba do kontaktów w sprawie zapytania:  

Elżbieta Bednarska 

e-mail: elab@psych.uw.edu.pl 

 

  

2.  ZAKRES ZAMÓWIENIA  

Oferta na konserwację i usuwanie usterek dwóch sztuk drzwi automatycznych przesuwanych 

dwuskrzydłowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej oferty w siedzibie Wydziału Psychologii 

Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa.  

Czynności będę wykonywane dwa razy w roku (wiosna-jesień) lub w razie potrzeby usunięcia 

powstałych usterek w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili zgłoszenia, z wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy. 

3.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA –umowa zawarta zostanie na okres pięciu lat z możliwością 

rozwiązania z miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferta powinna być przygotowana w języku polskim zgodnie ze wzorem oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego i powinna zawierać: 

i) Informację o cenie brutto zamawianej usługi 

Oferty można składać 

elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na poniższy adres: 

ab@psych.uw.edu.pl 

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty to: 02.06.2017 r. do godziny 16:00 

Prosimy oznaczyć ofertę w następujący sposób: w tytule wiadomości: „Oferta: konserwacja i usuwanie usterek 

dwóch sztuk drzwi przesuwanych dwuskrzydłowych” 

5. OCENA OFERT 

i) Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny brutto (waga 100%)  

 

mailto:ab@psych.uw.edu.pl


 

 

6. DODATKOWE INFORMACJE 

i) Płatność za zakupione urządzenia odbędzie się bezgotówkowo na postawie faktury VAT w   

terminie 14 dni od dnia jej trzymania przez Zamawiającego. 

ii)  Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Sprzedawcy 

iii) W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie umowa 

iv) Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji szczegółowych warunków realizacji 

umowy z najlepszymi oferentami. 

v) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1. Wzór oferty 

WZÓR 

Wykonawca: 

Adres Wykonawcy: 

 Całkowita cena 

netto za realizację 

zamówienia –

łącznie za całość 

(w zł) 

VAT Całkowita cena brutto 

za realizację 

zamówienia –łącznie za 

całość (w zł) 

1)Konserwacja 1 szt. drzwi –  

iMotion2302 (Tormax) 

2) Konserwacja 1 szt. drzwi-  
Slimdrive (Geze) 

 

   

 

 

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

        Miejscowość i data                                                          Podpis i pieczęć Wykonawcy 
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