
Gdańsk 08.10.2021 r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 54_2021/SIiRGMT/MK 
 

Naprawa  przesuwnej bramy wjazdowej  
w Posterunku Policji w Skórczu. 

 
 
 
 
Zamawiający:  Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku  
 Adres:  Ul. Okopowa 15 
   80-819 Gdańsk 
 
 

Obiekt:  Posterunek Policji w Skórczu 
Adres:   ul. Nowy Świat 2 

83-220 Skórcz 
 
 

Stan istniejący: 
 

Teren służbowy Posterunku Policji w Skórczu zabezpieczony jest przed dostępem osób 
trzecich ogrodzeniem. Na wjeździe na teren znajduje się wyeksploatowana ażurowa brama 
przesuwna o wymiarach 4,15m x 1,6m. Około roku 2005 brama wyposażona została w napęd 
elektryczny wraz z wymaganymi zabezpieczeniami. Ze względu na wieloletnie użytkowanie napęd 
jest już niesprawny. Niesprawne są również rolki bramy oraz skorodowany jest stalowy profil,  
w którym one powinny się poruszać. 

 
 

Zakres prac: 
 

Zamawiający przewiduje wykonanie czynności zmierzających do usprawnienia przesuwnej 
bramy. Zakres planowanych prac przewiduje: 

 demontaż całego przęsła bramy, 
 wymianę dolnego profilu nośnego na nowy o długości około 5,7m 
 oczyszczenie przęsła bramy z korozji i malowanie farbą podkładową i 

nawierzchniową na kolor zbliżony do istniejącego koloru ogrodzenia, 
 wymianę rolek nośnych na nowe, 
 montaż przęsła bramy, 
 wymianę kompletnego elektrycznego napędu bramy np.: NICE ROBUS 600 lub inny 

o parametrach nie gorszych niż: 
o maksymalny ciężar bramy 600 kg, 
o prędkość minimalna przesuwu bramy 0,15 m/s 
o zasilanie centralki 230V 
o moment startowy min. 16 Nm 
o intensywność pracy min. 80 cykli na dzień 
o akcesoria: komplet fotokomórek, lampa sygnalizacyjna, 5 pilotów 

sterujących, komplet zębatek napędowych 
 

 
 



 
 
W wycenie należy uwzględnić wszystkie prace i materiały niezbędne do wykonania 

opisywanej instalacji oraz pozostałe koszty niezbędne do realizacji (dojazd, transport, koszty 
zakupu, wykonania pomiarów itd.). 

Wykonawcza udzieli na wykonane prace gwarancji jakości na okres 12 miesięcy. Prace 
należy zrealizować w oparciu o umowę, której wzór załączono do niniejszego zapytania. 

 
Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP. 

 
 
 
Warunki realizacji: 
 

 Termin realizacji 28 dni od daty zawarcia umowy.  
 Termin płatności 28 dni od dnia zatwierdzenia protokołu odbioru. 

 
 

Michał Koziński 
 


