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Niniejszym kierujemy do Państwa zaproszenie do złożenia bezkosztowej oferty 

cenowej na usługi podwykonawcze obejmujące montaż, demontaż oraz serwis 

rusztowań budowlanych na budowach przemysłowych zlokalizowanych na 

terenie Polski.  

 
 
 

I. Przedmiot zapytania: 
Montaż, demontaż oraz serwis rusztowań budowlanych 

 

II. Miejsce realizacji prac:   
Budowy przemysłowe zlokalizowane na terenie Polski. 

 

III. Terminy realizacji prac: 

do ustalenia, prace w 2022 roku  

 

IV. Zakres prac rusztowaniowych: 
 

 Montaż, demontaż oraz serwis rusztowań modułowych typu Plettac 

perfect contur lub Layher; 
 

 Rusztowanie typowe wykonywane zgodnie z instrukcją montażu i 

eksploatacji rusztowania / rusztowanie nietypowe wykonywane zgodnie 

z projektem technicznym; 
 

 Rusztowania zlokalizowane na różnych obiektach przemysłowych i 

montowane w różnych poziomach; Wykonywanie rusztowań o 

zróżnicowanej konstrukcji, parametrach i kubaturze zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego; 

 

 Transport elementów rusztowań z miejsca składowania do miejsca 

montażu po stronie Podwykonawcy; 
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V. Warunki udziału w postępowaniu: 
 

1. W ofercie należy podać stawki jednostkowe za przepracowaną roboczogodzinę w podziale: 
 

a. Brygadzista pracownik wykwalifikowany (kat. I) : ….. zł / jedna roboczogodzina 
Wymagania: 

 doświadczenie na takim stanowisku pracy 

 Szkolenie dla osób kierujących pracownikami 

 Uprawnienia monterskie - książka operatora maszyn roboczych z wpisem: „rusztowania 

budowlano-montażowe metalowe”  

 

b. Monter rusztowań: …..zł / jedna roboczogodzina 
Wymagania: 

 Uprawnienia monterskie - książka operatora maszyn roboczych z wpisem: „rusztowania 

budowlano-montażowe metalowe”  

 

c. Pomocnik montera rusztowań:  ….zł / jedna roboczogodzina 
 

2. Przedstawione w ofercie ceny powinny zawierać koszty:  

 bezpośrednie i pośrednie personelu (diety, koszt podróży, noclegi, szkoleń, badań lekarskich 

praca na wysokości powyżej 3,0m, niezbędne uprawnienia itp.) 

 zaświadczeń o ukończeniu kursu pierwszej pomocy przedmedycznej (1 na 10 pracowników) 

 wyposażenia pracowników w narzędzia niezbędne do realizacji prac 

 wyposażenia pracowników w ŚOI oraz odzież ochronną (szelki bezpieczeństwa z dwiema 

linkami, kamizelki odblaskowe, okulary ochronne  i inne wyposażenie niezbędne do wykonania 

w/w prac określonych przepisami prawa) 

 pozostałych wynikających z prawa pracy, obowiązujących w kraju wykonywania usługi  (posiłki 

regeneracyjne, woda do picia etc.) 

 w przypadku zatrudniania obcokrajowców koszty wiz, pozwoleń na prace etc. 

 

VI. Miejsce oraz termin składania ofert: 

1.  Oferty prosimy składać w formie mailowej  na adres:  
                                                                magdalena.smieinska@bilfinger.com, do dnia 31.08.2022  

         
        2.  Osoby do kontaktu: 

 p. Tomasz Kosmala - Kierownik Działu Rusztowania Polska:  

                                      Tel. 606 733 002, e-mail: tomasz.kosmala@bilfinger.com 

 p. Marcin Tomaszewski - Kierownik Działu Rozliczeń:,  

                                      Tel. 606 733 009, e-mail: marcin.tomaszewski@bilfinger.com 

 
3. Oferta złożona przez oferenta drogą mailową jest dla niego wiążąca. 

 
 
Z poważaniem, 
Magdalena Śmieińska 


