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Szanowni Państwo, 

 

 

W imieniu ALTVATER PIŁA Sp. z o.o. wchodzącej w skład Grupy ENERIS mam przyjemność zaprosić Państwa 

do złożenia propozycji współpracy w ramach usługi napraw pojazdów specjalistycznych w miejscowości Ru-

socin. 

W załączeniu przesyłam szczegółowe wytyczne będące przedmiotem współpracy, bardzo proszę o zapo-

znanie się i złożenie swojej propozycji. 

 

 

 

Z poważaniem 

 
Kierownik ds. Zakupów 
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NAPRAWA POJAZDÓW SPECJALISTYCZNYCH 

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE 

 

1.1 Informacje o Zamawiającym 

Zamawiającym jest ATLVATER PIŁA Sp. z o.o. wchodząca w skład Grupy ENERIS w imieniu której postępowanie 

prowadzi Centralny Dział Zakupów w Warszawie, reprezentowany przez: 

Annę SOBIECKĄ, Kierownika ds. Zakupów, adres e-mail: anna.sobiecka@eneris.pl zwanym w dalszej części 

„Prowadzącym postępowanie” 

 

1.2 Opis przedmiotu zapytania 

Przedmiotem zapytania jest realizacja zadania napraw pojazdów specjalistycznych typu śmie-

ciarka należących do floty Zamawiającego znajdujących się w Oddziale Zamawiającego – Rusocin. 

 

W ramach napraw w/w oczekujemy min.: 

a. napraw układu pneumatycznego 

b. napraw układu hamulcowego 

c. napraw skrzyni biegów 

d. napraw silników 

e. napraw zawieszenia (resory, amortyzatory, inne) 

f. napraw instalacji elektrycznych 

g. napraw hydrauliki siłowej 

h. napraw zabudowy śmieciarek 

i. przeglądy techniczne 

j. przeglądy UDT 

k. inne naprawy wynikające z zaistniałych awarii 

1.3 Pozostałe wskazania 

l. termin płatności faktury – sugerowany 30 dni 

m. możliwość rozliczania miesięcznego po dokonanych naprawach 

n. Zamawiający udostępni informacyjnie wykaz pojazdów wchodzących w skład floty 

 

1.4 Oferta 

W ramach Oferty należy podać następujące informacje: 

o. stawkę netto  za wykonaną usługę naprawy /roboczogodzina/ 

p. godziny dyspozycyjności warsztatu 

q. serwis mobilny /wyjazd do 50km/ - warunki + cena 

r. godziny dyspozycyjności serwisu mobilnego 

s. możliwość interwencji, naprawy w soboty / tak, nie – warunki + cena 

 

Proszę zaznaczenie usług, które mogą zostać wykonane w ramach umowy zlecenia. 
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1.5 Termin i sposób złożenia Oferty 

1. Ofertę bardzo proszę przesłać wg poniższych wytycznych. Zaleca się wykorzystanie załączonego 

pliku. 

1 Adres e-mail do przesłania: postepowania.konkursowe@eneris.pl 

2 Termin przesłania Oferty: 28 stycznia 2022r. 

 

1.6 Osoby do kontaktu 

1. Osobami właściwymi do kontaktu są: 

W kwestiach formalnych:  Anna SOBIECKA      anna.sobiecka@eneris.pl 

W kwestiach technicznych : Paweł KOWALSKI  +48 604 172 550  pawel.kowalski@eneris.pl 

 

1.7 Umowa 

Z wybranym Oferentem zostanie podpisana Umowa/Oferta współpracy w oparciu o wynegocjowane 

stawki na okres 12 miesięcy. Zapisy Umowy będą uzgadniane przez obie strony. 
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