Polska Akademia Nauk

Paryż, dnia 31 grudnia 2019 r.

Stacja Naukowa w Paryżu
74, rue Lauriston
75116 PARIS

Zaproszenie do składana ofert Nr 6/2019
na wykonanie następujących prac w budynku Stacji Naukowej PAN w Paryżu

Winda adaptacja i modernizacja windy pod kątem osób o ograniczonej sprawności
ruchowej
(urządzenie sygnalizacyjne, kontrola bezpieczeństwa, oświetlenie i inne niezbędne prace).

Uprzejmie informujemy, że w niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy
« Prawo Zamówień Publicznych ». Osoby wykonujący prace powinny być zatrudnione na umowie o
pracę.
Stacja zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn.
Pomieszczenia można oglądać codziennie, w dni robocze od godziny 9:00 do 17:00, dodatkowe
szczegóły, dokumentacja oraz plany pomieszczeń jest wysyłana na żądanie.
Oferty należy wysyłać mailem na adres secretariat@paris.pan.pl do dnia 9 marca 2020 r.

Dane kontaktowe: Michał Jadach, tel. : +33 1 56 90 18 39
Paris, le 31 grudnia 2019

Académie Polonaise des Sciences

Centre Scientifique à Paris
74, rue Lauriston
75116 PARIS

Invitation à déposer les offres N° 6/2019
Pour la réalisation des travaux suivants dans les locaux de la Station Scientifique PAN à Paris

ascenseur adaptation et la mise aux normes PMR de la cabine
d’ascenseur
(dispositif de signalisation, commande de sécurité, éclairage et autres travaux indispensables).

Nous vous informons, que la présente procédure n’entre pas dans le cadre de la législation relative
aux marchés publics. Les personnes réalisant la prestation devraient être employés sur contrat de
travail.
Le Centre se réserve le droit de ne pas souscrire à aucune offre sans en communiquer la raison.
Les locaux peuvent être visités les jours ouvrables entre 9h et 17h sur rendez-vous, les informations
supplémentaires ainsi que la documentation et les plan des locaux est fourni sur demande.

Les offres sont à envoyer à l’adresse secretariat@paris.pan.pl avant le 9 mars 2020.

Contact : Michal Jadach, tel 0156901839

