
  

Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o.    Krosno, 06.07.2015 
ul. Blich 2 
38-400 Krosno 
NIP 6842607964 
 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ SERWISOWANIA SYSTEMU KLIMATYZACJI  

I WENTYLACJI  

 

Przedmiot zapytania: 

Usługa serwisowania systemu klimatyzacji i wentylacji w 2 obiektach:  Centrum Dziedzictwa 

Szkła oraz piwnicach przedprożnych  w Krośnie. 

Opis przedmiotu zapytania: 

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

na usługę serwisowania systemu klimatyzacji i wentylacji w 2 obiektach:  Centrum Dziedzictwa 

Szkła oraz piwnicach przedprożnych  w Krośnie zgodnie z przedstawioną specyfikacją. 

Specyfikacja:  

I. Wentylacja  mechaniczna  nawiewno-wywiewna w budynku CDS: 

 Centrale wentylacyjne typ GOLEM 6s i Golem 2 - serwis 2 razy na rok (wiosna, jesień) 

 Wentylator dachowy przeciwwybuchowy typ DVV - Ex 630 D4-8 - serwis 1 raz na rok 

 Wentylator dachowy nawiewny typ AXN 900/4/22/M_D - serwis 1 raz /rok 

 Wentylator dachowy wywiewny typ DRVF 250/28-4 i DRV355/30-6 - serwis 1 raz/rok 

 dachowa klapa nadciśnieniowa typ DEK-V 1100/1200-LK2-1500 - serwis 1 raz/rok 

 Kurtyny powietrzne typ 200 A/E i AC Koryncka - serwis 1 raz/rok 

 Klimatyzatory typu SPLIT model FDEN Mitsubishi (2 szt.) - serwis 2 razy/rok (wiosna, 

jesień) 

 

II. Instalacja wody lodowej w budynku CDS: 

 Agregat wody lodowej TCAEBY i TCAEY-THEY - serwis 2 razy / rok (wiosna jesień) 

 

III. Klimakonwektory w budynku CDS- serwis 2 razy/ rok (wiosna- jesień): 

 Podsufitowy typ VARDY- EV MOT 45 – 5 szt. 

 kasetonowy UTNC-EV B4 110 – 3 szt. 

 kasetonowy UTNC-EV B4 040 RAL 9007 – 3 szt. 

 kasetonowy UTNC-EV B4 040 – 1 szt. 

 Podsufitowy typ BrioEV MOT 30 – 2 szt.  

 Podsufitowy typ BrioEV MOT 40 – 3 szt.  

 Podsufitowy typ BrioEV MOT 50 – 3 szt.  



 Podsufitowy typ BrioEV MOT 35 – 1 szt.  

 Naścienny IDROVALL 30 – 1 szt.  

 

IV. Wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna piwnic przedprożnych:  

 Centrala klimatyzacyjna typ BS-5(50)-P- serwis 2 razy / rok (wiosna – jesień) 

 Kurtyny powietrzne typ 100 WHN – serwis 1 raz/ rok  

W ofercie proszę uwzględnić: 

 koszt zakupu, dostarczenia i wymiany filtrów do central  

 koszt utylizacji filtrów 

 przeglądy pośrednie w okresie pomiędzy przeglądami głównymi 

 wymianę elementów eksploatacyjnych 

 wymienić czynności serwisowe 

Zakres obsługi serwisowej urządzeń systemu klimatyzacji i wentylacji zgodny z zapisami w DTR  

urządzeń. Potencjalni wykonawcy mogą się zapoznać z przedmiotem zamówienia po 

uprzednim skontaktowaniu się z Zamawiającym.  

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zapytania w całości bez możliwości 

powierzenia innym podmiotom realizacji przedmiotu zapytania lub jego części. 

Usługa polegała będzie na bieżących konserwacjach i systematycznych przeglądach 

potwierdzanych protokołami. W przypadku wystąpienia wypadków nagłych,  

Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia awarii w ciągu  24 godzin od momentu zgłoszenia.  

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.  

Zamawiający zamierza zawrzeć umowę z wybranym wykonawcą od dnia podpisania umowy 

na okres 12 miesięcy.  

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,  

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.  

Spełnienie warunków Zamawiający oceni na podstawie podpisanych oświadczeń  

i dokumentów dołączonych 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 dokumenty poświadczające możliwość udziału w postępowaniu 

ofertowym.  

Wymagane dokumenty mogą być dostarczone w postaci kserokopii, potwierdzone  

za zgodność z oryginałem.  

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

do  24 lipca 2015 do godz. 15.00 

 

W załączeniu przekazuję: 

Załącznik nr 1 – formularz oferty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:m.florian@miastoszkla.pl


…………………………………………………………………………. 
(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 świadczenie serwisu urządzeń 
dźwigowych w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie.  
 
Odpłatność za wykonane usługi wynosi: 
Specyfikacja:  

I. Wentylacja  mechaniczna  nawiewno-wywiewna w budynku CDS: 

 Centrale wentylacyjne typ GOLEM 6s i Golem 2 - serwis 2 razy na rok (wiosna, jesień) 

 Klimatyzatory typu SPLIT model FDEN Mitsubishi (2 szt.) - serwis 2 razy/rok (wiosna, 

jesień) 

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

 Wentylator dachowy przeciwwybuchowy typ DVV - Ex 630 D4-8 - serwis 1 raz na rok 

 Wentylator dachowy nawiewny typ AXN 900/4/22/M_D - serwis 1 raz /rok 

 Wentylator dachowy wywiewny typ DRVF 250/28-4 i DRV355/30-6 - serwis 1 raz/rok 

 dachowa klapa nadciśnieniowa typ DEK-V 1100/1200-LK2-1500 - serwis 1 raz/rok 

 Kurtyny powietrzne typ 200 A/E i AC Koryncka - serwis 1 raz/rok 

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

 

 



II. Instalacja wody lodowej w budynku CDS: 

 Agregat wody lodowej TCAEBY i TCAEY-THEY - serwis 2 razy / rok (wiosna jesień) 

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

III. Klimakonwektory w budynku CDS - serwis 2 razy/ rok (wiosna- jesień): 

 Podsufitowy typ VARDY- EV MOT 45 – 5 szt. 

 kasetonowy UTNC-EV B4 110 – 3 szt. 

 kasetonowy UTNC-EV B4 040 RAL 9007 – 3 szt. 

 kasetonowy UTNC-EV B4 040 – 1 szt. 

 Podsufitowy typ BrioEV MOT 30 – 2 szt.  

 Podsufitowy typ BrioEV MOT 40 – 3 szt.  

 Podsufitowy typ BrioEV MOT 50 – 3 szt.  

 Podsufitowy typ BrioEV MOT 35 – 1 szt.  

 Naścienny IDROVALL 30 – 1 szt.  

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

IV. Wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna piwnic przedprożnych:  

 Centrala klimatyzacyjna typ BS-5(50)-P- serwis 2 razy / rok (wiosna – jesień) 

 Kurtyny powietrzne typ 100 WHN – serwis 1 raz/ rok  

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

Koszt całkowity 1- razowego przeglądu ww. urządzeń:  

Cena netto - ………………………………………………………/brutto ………………………………................... 

W ofercie proszę uwzględnić: 

 koszt zakupu, dostarczenia i wymiany filtrów do central: 

 za komplet do centrali umieszczonej w budynku głównym – cena netto 

……………………………………………….…….. /brutto ………………………………………………..... 

 za komplet do centrali umieszczonej w piwnicach przedprożnych  – cena netto 

……………………………………………….…….. /brutto ………………………………………………..... 

Koszt całkowity:  

cena netto ……………………………………………….…….. /brutto ………………………………….………………… 

 koszt utylizacji filtrów: 

 za komplet do centrali umieszczonej w budynku głównym – cena netto 

……………………………………………….…….. /brutto ………………………………………………..... 

 za komplet do centrali umieszczonej w piwnicach przedprożnych  – cena netto 

……………………………………………….…….. /brutto ………………………………………………..... 

Koszt całkowity:  

cena netto …………………………………………………………/brutto ……………………………………………..…… 

 



 przeglądy pośrednie w okresie pomiędzy przeglądami głównymi: 

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

 wymienić czynności serwisowe ww. urządzeń (dozwolona forma załącznika  

do zapytania) 
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…………………………………………………………………… 
(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej 

 do występowania w imieniu Wykonawcy) 

 


