
   

Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o.                          Krosno, 20.11.2015 
ul. Blich 2 
38-400 Krosno 
NIP 6842607964 
 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ SERWISOWANIA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ  

 

I. Przedmiot zapytania: 

wykonywanie przeglądu technicznego i konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej i systemu 

oddymiania klatki schodowej zainstalowanych w obiektach Centrum Dziedzictwa Szkła Sp.  

z o.o. wraz z prowadzeniem dokumentacji serwisowej oraz utrzymania ich w stałej sprawności 

eksploatacyjnej  

II. Opis przedmiotu zapytania: 

Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej  

na usługę: wykonywanie przeglądu technicznego i konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej 

wraz z prowadzeniem dokumentacji serwisowej oraz utrzymania ich w stałej sprawności 

eksploatacyjnej. Przedmiotowa instalacja współpracuje z instalacją oddymiającą klatek 

schodowych, struje dźwigami osobowymi.  

W budynku zainstalowano następujące urządzenia :  

System sygnalizacji pożarowej: 

Lp. Nazwa Typ Ilość 

1.  Centrala pożarowa Cerberus 
PRO 

FC724-ZA 1 

2.  Akumulator 30AH-32AH 2 

3.  Panel kontrolno-informacyjny FT2010-A1 1 

4.  Czujka optyczna OP-720 34 

5.  Czujka optyczno-termiczna OH-720 94 

6.  Panel kontrolno- informacyjny  FT2010-A1 1 

7.  Wskaźnik zadziałania FDAI 91 34 

8.  ROP FDME 221 8 

9.  Moduł wej/wyj 4/4 FDCIO 222 21 

10.  Moduł wej. 4 FDCI 222 3 

11.  Sygnalizator optyczno-
akustyczny 

SA-K7 9 

12.  Zasilacz ZSP135-DR-5A-2 2 

13.  Akumulator 28Ah 4 
 



   
Instalacja oddymiania: 

Lp. Nazwa Typ Ilość 

1.   Akumulator typ 4 2 

2.  Przycisk oddymiania RT-45 2 

3.  Przycisk przewietrzania LT 43U-PL 1 

4.  Moduł impulsu dla centr. RZN K/M IM 44 K/M 1 

5.  Przekaźnik NO/NC TR 42 1 

 

III. Czas i zakres konserwacji: 

1. Kwartalny przegląd i konserwacja oraz serwis instalacji sygnalizacji alarmu pożaru wraz 

z urządzeniami oddymiającymi w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami, 

normami i instrukcją obsługi urządzeń w tym sprawdzenie transmisji alarmów 

pożarowych z nadajnika obiektowego w budynku głównym Centrum Dziedzictwa Szkła 

do odbiornika sieci dozorowej, zainstalowanego we właściwej terenowo jednostce 

ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie.   

2. Wykonywanie awaryjnej obsługi serwisowej. W przypadku telefonicznego zgłoszenia  

awarii lub usterki systemu (w tym fałszywych alarmów) Wykonawca zobowiązuje się 

do ich usunięcia w ciągu 4 godzin od chwili zgłoszenia.  

IV. Uwagi: 

1. Potencjalni Wykonawcy mogą się zapoznać z przedmiotem zamówienia po uprzednim 

skontaktowaniu się z Zamawiającym. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zapytania w całości bez 

możliwości powierzenia innym podmiotom  realizacji przedmiotu zapytania lub jego 

części.  

3. Płatność za wykonanie ww. usług dokonana zostanie w terminie 21 dni od daty 

otrzymania faktury rozliczeniowej. Za części wmontowane do urządzeń objętych 

serwisem będą wystawiane osobne faktury. 

4. Zamawiający zamierza zawrzeć umowę z wybranym Wykonawcą od dnia podpisania 

umowy na okres 12 miesięcy. 

5. Kryterium oceny propozycji przedstawionych przez Wykonawców, pod warunkiem 

spełnienia poniższych kryteriów, będzie cena.  

 

 

 

 



Opis warunków do uzyskania zamówienia: 

W postepowaniu ofertowym mogą brać udział Wykonawcy, którzy: 

a) prowadzą działalność w zakresie świadczenia usług objętych zapytaniem,  

b) dysponują osobami zdolnymi i uprawnionymi do wykonywania czynności związanych  

z realizacją zadań i przedstawią kserokopie ich uprawnień, 

c) posiadają doświadczenie w wykonywaniu usług objętych przedmiotem zapytania, 

d) dysponują właściwym sprzętem niezbędnym do wykonania usług, 

e) zapewniają pełny serwis wraz z częściami zamiennymi, 

f) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w działalności objętej ofertą. 

Spełnienie warunków Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia dołączonego do 

formularza ofertowego.  

Kontakt: 

W razie uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu postępowania można 

zwracać się do: 

Małgorzata Florian – kierownik ds. administracji  

e-mail: m.florian@miastoszkla.pl 

tel. 512 824 650 

Miejsce i termin składania ofert: 

Oferta powinna zostać przygotowana w oparciu o załączony formularz ofertowy (załącznik 1).  

Do oferty proszę dołączyć podpisane oświadczenie o możliwości udziału w postępowaniu 

ofertowym (załącznik nr 2).  

Ofertę należy przesłać e-mailem na adres: m.florian@miastoszkla.pl w terminie  

do  4  grudnia 2015 do godz. 15.00 

W załączeniu przekazuję: 

Załącznik nr 1 – formularz oferty 

Załącznik nr 2 – oświadczenie  
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(Załącznik nr 1) 
 
 

…………………………………………………………………………. 
(pieczęć adresowa wykonawcy) 
 
 

Formularz ofertowy 
 

Dane dotyczące Wykonawcy: 
 
Nazwa:…………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
Siedziba: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Województwo: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nr tel.: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Nr NIP: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nr REGON: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
Dane dotyczące Zamawiającego: 
Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. 
ul. Blich 2 
38-400 Krosno 
NIP: 6842607964 
REGON: 180619978 
 
Zobowiązania Wykonawcy: 
 
Zobowiązuję się wykonać przedmiot świadczenia, którym jest kwartalne wykonywanie 

przeglądu technicznego i konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej wraz z prowadzeniem 

dokumentacji serwisowej oraz utrzymania ich w stałej sprawności eksploatacyjnej.  

 

Odpłatność za wykonane usługi wynosi: 

I. System sygnalizacji pożarowej: 

Lp. Nazwa Typ Ilość 

14.  Centrala pożarowa Cerberus 
PRO 

FC724-ZA 1 

15.  Akumulator 30AH-32AH 2 

16.  Panel kontrolno-informacyjny FT2010-A1 1 

17.  Czujka optyczna OP-720 34 

18.  Czujka optyczno-termiczna OH-720 94 

19.  Panel kontrolno- informacyjny  FT2010-A1 1 

20.  Wskaźnik zadziałania FDAI 91 34 

21.  ROP FDME 221 8 



22.  Moduł wej/wyj 4/4 FDCIO 222 21 

23.  Moduł wej. 4 FDCI 222 3 

24.  Sygnalizator optyczno-
akustyczny 

SA-K7 9 

25.  Zasilacz ZSP135-DR-5A-2 2 

26.  Akumulator 28Ah 4 
 

Cena za wykonanie 1 przeglądu: netto - ………………………………………./brutto …………………...... 

   
II. Instalacja oddymiania: 

Lp. Nazwa Typ Ilość 
6.   Akumulator typ 4 2 

7.  Przycisk oddymiania RT-45 2 

8.  Przycisk przewietrzania LT 43U-PL 1 

9.  Moduł impulsu dla centr. RZN K/M IM 44 K/M 1 

10.  Przekaźnik NO/NC TR 42 1 

 

Cena za wykonanie 1 przeglądu: netto - ………………………………………./brutto …………………...... 

III. Wykonywanie awaryjnej obsługi serwisowej: 

cena netto …………………………………… /brutto ………………………..…………… za 1 roboczogodzinę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(załącznik nr 2) 

Oświadczenie 

Oświadczam, że: 

a) prowadzę działalność w zakresie świadczenia usług objętych zapytaniem,  

b) dysponuję osobami zdolnymi i uprawnionymi do wykonywania czynności związanych  

z realizacją zadań, w załączeniu kserokopie uprawnień, 

c) posiadam doświadczenie w wykonywaniu usług objętych przedmiotem zapytania, 

d) dysponuję właściwym sprzętem niezbędnym do wykonania usług, 

e) zapewniam pełny serwis wraz z częściami zamiennymi 

f) posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w działalności objętej ofertą – 

w załączeniu kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem. 

 

Tym samym spełniam warunki do realizacji usługi objętej zapytaniem ofertowym. 

 

………………………………………………… 

Podpis Wykonawcy 

 

 

 

 


