
 

 1 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 

Nazwa Projektu Budowa krzesełkowej kolei linowej w ośrodku narciarskim Poniwiec w Ustroniu 

Nr umowy o dofinansowanie UDA-RPSL.03.02.01-00-094/10-00 

Radomsko 23.01.2012 r. 

 

Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż nowej kolei linowej krzesełkowej                     

4-osobowej w ramach projektu pn. „Budowa krzesełkowej kolei linowej w ośrodku narciarskim 

Poniwiec w Ustroniu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Oś 3. Turystyka, Priorytet 3.2 Infrastruktura 

okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa. 

 

I. ZAMAWIAJ ĄCY 

PHU RAD-BUD Zimoch Włodzimierz 

97-500 Radomsko 

ul. Ignacego Krasickiego 107 

NIP 772-001-66-07 

tel./fax 44 6821700 

email: wlodzimierz.zimoch@rad-bud.eu 

www.rad-bud.eu,  www.poniwiec.pl 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Dostawa, montaż i uruchomienie zakończone odbiorem przez Transportowy Dozór Techniczny 

(TDT) nowej kolei linowej krzesełkowej o następujących danych: 

lokalizacja kolei      Ustroń Poniwiec Ośrodek Spa@Ski, w miejscu 

 wyciągu orczykowego 

typ kolei     - jednolinowa, obiegowa, krzesełkowa z  

  niewyprzęganymi krzesełkami 4 osobowymi 

długość trasy w poziomie   - 762,0 m  

długość trasy po stoku    -  800,5 m  
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stacja dolna poziom peronu  -  607,0 m npm 

stacja górna poziom peronu  -  840,0 m npm 

różnica poziomów   -  234,0 m  

prędkość jazdy    - 0,0 - 2,6 m/s dla narciarzy  

      - 1,6 m/s dla pieszych  

przepustowość    - 1200 – 1500 os/godz. dla narciarzy  

      - ok. 400 os/godz. dla pieszych  

wyposażenie dodatkowe   - przenośnik taśmowy ułatwiający wsiadanie  

narciarzy 

III Zało żenia dodatkowe: 

1/  Za termin wykonania zamówienia uważa się datę odbioru tj. 30.09.2013  r., lecz nie wcześniej 

niż  1 miesiąc od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego gotowych fundamentów 

kolei. 

2/ Podane w p. I dane geometryczne kolei mogą ulec niewielkim zmianom. 

3/ Zamawiający posiada ważne pozwolenie na budowę – należy uwzględnić konieczność 

wykonania projektu budowlanego zamiennego. 

4/ Prace budowlane związane z montażem kolei: to jest fundamenty kolei, budynki stacyjne oraz 

nasypy i niwelację terenu  prowadzone będzie odrębnym postępowaniem . 

5/ Dokumentacja techniczna kolei oraz instrukcje obsługi winny być dostarczone przez 

Wykonawcę w języku polskim. 

6/ W terminie dwóch tygodni od podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

dokumentacje, wytyczne techniczne umożliwiające wykonanie prac budowlanych tj. m.in. 

wykonanie fundamentów oraz wykonanie niezbędnych instalacji do montażu kolei. 

W załączeniu mapa wysokościowo-sytuacyjna 

Dodatkowe pytania dotyczące zamówienia można składać pisemnie na adres Zamawiającego lub 

email: wlodzimierz.zimoch@rad-bud.eu. 

Osoba do kontaktów: Zimoch Włodzimierz tel. 607 642 170 
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IV. Termin  realizacji zamówienia: 

Zamówienie należy zrealizować do dnia 30.09.2013 roku. 

 

V. OFERTA MUSI ZAWIERA Ć: 
 
- datę sporządzenia oferty 

- cenę netto bez podatku VAT, stawkę i kwotę podatku VAT, cenę brutto z podatkiem VAT 

- termin wykonania 

- rodzaj i długość udzielanych gwarancji 

- czas reakcji serwisu 

- ilość i miejsca serwisu w Polsce 

- opisy techniczne urządzenia, rysunki, fotografie 

- inne informacje mające wpływ na ofertę 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania dodatkowych zapytań do przedłożonych ofert. 

 
 
VI. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej. 

1.  Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać                       

z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z 

dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy,  to do oferty należy dołączyć 

pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione lub poświadczoną notarialnie kopię 

pełnomocnictwa. 

2. Cenę należy podać  w postaci cyfrowej i słownej w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.  

3. Oferta cenowa może być złożona: 

a) osobiście lub listem na adres:  

  PHU RAD-BUD Zimoch Włodzimierz 

  97-500 Radomsko 

  ul. Ignacego Krasickiego 107 

z dopiskiem Oferta cenowa na zadanie pn.: „Budowa krzesełkowej kolei linowej w ośrodku 

narciarskim Poniwiec w Ustroniu” 

b) mailem na adres: wlodzimierz.zimoch@rad-bud.eu 
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VII. Termin zło żenia Oferty cenowej :  
 
Ofertę cenową należy złożyć do dnia 01.02.2013 r. do godz. 10.00. 
 
 
VIII. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze propozycji 

cenowych. 
 

1. Przy wyborze propozycji zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

Koszt  (cena)       100% 

2. Zamawiający wybierze propozycję o największej ilości punktów. 

3. Dla porównania ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę netto za wykonanie całości 

przedmiotu zamówienia. 

4. Ceny podane przez Wykonawców w walutach obcych do oceny oferty Zamawiający  przeliczy          

wg średniego kursu NBP na dzień poprzedzający otwarcie ofert. 

 

IX. TERMIN ROZSTRZYGNI ĘCIA:  termin rozstrzygnięcia ofert do 08.03.2013 r. 

Informacja o wyborze oferty zawarta zostanie niezwłocznie na stronie internetowej www.rad-bud.eu, 

www.poniwiec.pl 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu rozstrzygnięcia. 

 

X. Załączniki: 

 1. Mapa wysokościowo-sytuacyjna 

 

 

Radomsko 23.01.2013 r.     Zimoch Włodzimierz 

         podpis  


