Nr sprawy: NAT/Z1/12-2021
Świeradów- Zdrój, 10.12.2021 r.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Spółka z o.o – Grupa PGU w Świeradowie Zdroju zaprasza do
złożenia oferty na
Wykonywanie usług w zakresie bieżącego nadzoru i utrzymania usług elektrycznych
wewnętrznej sieci energetycznej NN i instalacji niskoprądowych ( wewnętrzna sieć telefonii
stacjonarnej, Telewizja hotelowa, Systemy dostępu i monitoringu)
dla Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Spółka z o.o – Grupa PGU
ulica Piłsudskiego 35, 59-850 Świeradów Zdrój
2). Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia.
Usługobiorca powierza Usługodawcy następujący zakres usług we wszystkich obiektach i
jednostkach organizacyjnych Usługobiorcy:
1. Nadzór nad sprawnym działaniem wewnętrznej sieci energetycznej NN i podłączonych
do niej urządzeń:
a. dbałość o właściwy stan wewnętrznej sieci energetycznej w obiektach Usługobiorcy
b. identyfikacja problemu z brakiem zasilania i nieprawidłowym funkcjonowaniem
podłączonych urządzeń zasilanych energią elektryczną zgłaszanych przez
uprawnionych pracowników Usługobiorcy
c. usuwanie usterek instalacji i urządzeń ( poza naprawami wymagającymi interwencji
specjalistycznego serwisu)
d. przygotowanie propozycji rozbudowy lub zmian w istniejącej instalacji energetycznej
NN
2. Nadzór nad sprawnym działaniem wewnętrznej sieci Telefonicznej
a. identyfikacja problemu z brakiem sygnału w pokojach i biurach
b. przekrosowanie przewodów w razie awarii portu w centrali
c. konfiguracja centrali (na tyle na ile pozwala dostawca centrali)
d. usuwanie usterek (bez układania nowych przewodów)
3. Nadzór nad sprawnym działaniem sieci Telewizji hotelowej
a. ustawianie telewizorów
b. identyfikacja problemu z brakiem sygnału w pokoju
c. modyfikacja listy programów
d. usuwanie usterek (bez układania nowych przewodów)
e. przygotowanie propozycji rozbudowy instalacji
4. Nadzór nad sprawnym działaniem sieci monitoringu (telewizji przemysłowej) i systemów
parkingowych
a. identyfikacja problemu z funkcjonowaniem systemu kamer
b. naprawa uszkodzeń przewodów lub kamer w razie awarii
c. konfiguracja modułów nagrywających i nadzoru
d. współdziałanie z uprawnionymi pracownikami Usługobiorcy w sytuacji konieczności
odnalezienia nagranych zdarzeń i skopiowania nagrań dla uprawnionych organów –
w szczególności Policji.
e. Obsługa systemów dostępu do placów parkingowych – nadzór nad pracą szlabanów,
programowanie pilotów.
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. Szczegółowy zakres usług będących przedmiotem zamówienia oraz warunki ich świadczenia zawiera
załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert – wzór umowy.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w niepełnym zakresie co do
rodzaju badań.
Oferty mogą składać wyłącznie Oferenci:
1. Posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu usług elektrycznych,
2. Posiadający wykwalifikowany personel - specjalistów z zakresu jw.,
3. Posiadający uprawnienia SEP do 1 kV ( E, D i P) , lub zatrudniający osoby z takimi uprawnieniami,
Ponadto :
1. Oferent jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi
opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z
ustanowionym przedstawicielem Oferenta.
4. Określenie przez Oferenta telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Oferenta podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia.
4). Zapłata za usługę nastąpi przelewem w terminie określonym przez Wykonawcę w ofercie.
Zamawiający wymaga zachowania minimalnego terminu płatności – 30 dni od daty wystawienia i
doręczenia rachunku lub faktury.
5). Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6). Wymagany okres wykonywania zamówienia : okres 24 miesiące od daty podpisania umowy.
7). Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
7.1 Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie:
 kompletnej, wypełnionej w całości oferty podpisanej przez osobę uprawnioną do
reprezentowania Wykonawcy,
 kopii wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub innego dokumentu
 projektu umowy
8). Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9). miejsce i termin składania ofert:
oferty w zamkniętej kopercie należy składać pod adresem:
Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Spółka z o.o.- Grupa PGU
ul. Piłsudskiego 35, 59-850 Świeradów Zdrój -Pokój nr 12 (sekretariat)

do dnia 22.12.2021 r. do godz. 15:00
Ofertę można złożyć również elektronicznie (skan PDF) na adres :
kiedrzyn@uzdrowisko-swieradow.pl
11. Termin związania ofertą
Wykonawca składając ofertę, wyraża zgodę na to, iż pozostaje nią związany przez okres 30 dni od
upływu terminu do składania ofert.
Kontakt z osobami odpowiedzialnymi za zamówienie: 75-7820748; Mobile- 509725221 –Mariusz
Kiedrzyn - w zakresie procedury zapytania o cenę oraz w zakresie przedmiotu zamówienia.
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