
 

     Dom Pomocy Społecznej  „Betania” w Lublinie 
20-718 Lublin, al. Kraśnicka 223,  

 tel./fax (081) 466 55 85,  466 55 86 w. 26,  

e-mail: sekretariat@betania.lublin.eu 

 
Lublin, dn. 27.05.2021r . 

 
 

DPSB.DAG.3438.4.2021 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie 

zaprasza 

do złożenia oferty cenowej na konserwację 3 dźwigów osobowych według 

załączonej specyfikacji w okresie od 1.07.2021 r. do 30.06.2023 r. 

 
((Na podstawie zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie z dnia 04.01.2021., w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się  ustawy Prawo Zamówień.) 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przeglądów konserwacyjnych 3 dźwigów 

osobowych zgodnie z przepisami UDT i  uczestnictwo w rewizjach okresowych 

dokonywanych przez inspektora UDT oraz dyżur pogotowia dźwigowego.  

Kryteria oceny oferty: 

Maksymalną liczbę punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najkorzystniejszy 

bilans kryteriów:  ceny brutto, czas dotarcia do osób uwięzionych w kabinie dźwigu oraz 

koszt roboczogodziny napraw.  

1. Cena -  70 % 

Ocena punktowa nastąpi zgodnie ze wzorem : 

𝑥 =
𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎

cena oferty badanej
 𝑥 70 % 𝑥 100 

2. Czas dotarcia serwisu w przypadku uwięzienia osób w kabinie dźwigu -  20 % 

Ocena punktowa nastąpi zgodnie z poniższą tabelą : 

Czas dotarcia do osób uwięzionych w kabinie dźwigu 

0-15 min 15-30 min 30-45 min 45-60 min Powyżej 60 min 

20 pkt 15 pkt 10 pkt 5 pkt 0 pkt 

 

1. Koszt roboczogodziny napraw -  10 % 

Ocena punktowa nastąpi zgodnie ze wzorem : 
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𝑥 =
𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎

cena oferty badanej
 𝑥 10 % 𝑥 100 

Oferta Powinna zawierać: 

1. Wypełniony załącznik  nr 1 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składani ofert. 

3. Formularz ofertowy – załącznik nr 2 

4. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 3 

Miejsce i termin składania ofert: 

1. Oferty należy składać na piśmie, w formie elektronicznej  adres e-mail: 

zamowienia@betania.lublin.eu, drogą tradycyjną lub osobiście  na adres al. Kraśnicka 

223, 20-718 Lublin w terminie do 07.06.2021  do godz. 1200  w pokoju 017,  

2. Oferta złożona po tym terminie nie będzie rozpatrywana 

3. Złożenie oferty nie musi skutkować zawarciem umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postepowania.  

5. Wszelkie informacje udzielane są w godz. 700 -1500 

6.  Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest Elżbieta Walentyn, Dorota Janik – 

nr tel. 081 466 55 85, 081 466 55 86 , e-mail zamowienia@betania.lublin.eu 

 

 

 

Elżbieta Walentyn 

Za-ca Dyrektora DPS „Betania” 
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