Zapytanie cenowe nr WAR.WOP.261.17.2019
na przeprowadzenie okresowych przeglądów i konserwacji układów
klimatyzacyjnych w budynkach zajmowanych przez Zamawiającego
znajdujących się przy Al. Prymasa Tysiąclecia 60/62 w Warszawie oraz
przy ul. Poniatowskiego 81 w Siedlcach

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie,
Plac Bankowy 2,
00-095 Warszawa,
Województwo mazowieckie,

II. Opis przedmiotu zapytania cenowego.
1. Przedmiotem zapytania cenowego jest przeprowadzenie okresowych przeglądów i konserwacji
układów klimatyzacyjnych w budynkach zajmowanych przez Zamawiającego znajdujących się
przy Al. Prymasa Tysiąclecia 60/62 w Warszawie oraz przy ul. Poniatowskiego 81 w Siedlcach
w następujących ilościach:
Klimatyzatory w pomieszczeniach biurowych 11 szt. – okresowy przegląd techniczny raz
w roku, w tym:
a.

klimatyzatory w Warszawie – 10 szt.

b.

klimatyzatory w Siedlcach – 1 szt.

Zestawienie klimatyzatorów:
Lp.

Model klimatyzatora

Ilość

Miejsce instalacji

1

LG G09AH ASNH0966KA2

4

Warszawa
(w tym 3 szt. w budynku biura i
1 szt. w pomieszczeniu archiwum)

2

LG JET COOL GREEN S07AH ASH076QLAO

3

Warszawa

3

LG S09AHP ESNH0964SM2

2

Warszawa

4

GREE GWHN09EANK3AZA

1

Warszawa

5

FERROLI U.E. NEW SMILE 12000 PC10 2B1NE02F

1

Siedlce

RAZEM

11

2. W zakres przeglądu i konserwacji wchodzą:
1)

oczyszczanie

zewnętrznych

powierzchni

klimatyzatorów,

chłodnic,

wymienników

powietrza i tac ociekowych,
2)

kontrola szczelności połączeń instalacji chłodniczych wraz z naprawą lub wymianą
uszkodzonych elementów,

3)

pomiary ciśnień pracy agregatu chłodniczego oraz ich regulacja,

4)

kontrola konstrukcji mocowań agregatów zewnętrznych,

5)

sprawdzanie działania prawidłowej pracy klimatyzatorów,

6)

sprawdzanie działania zespołów wentylacyjnych,

7)

sprawdzanie działania instalacji elektrycznych,
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8)

sprawdzanie działania pilotów sterujących,

9)

czyszczenie i udrażnianie instalacji odprowadzającej skropliny,

10) mycie, czyszczenie i odgrzybianie wymienników ciepła,
11) przeprowadzanie diagnozy uszkodzenia klimatyzatora w przypadku awarii,
12) czynności dodatkowe po wykonaniu diagnozy i protokołu konieczności naprawy,
13) uzupełnienie czynnika chłodzącego (w przypadku stwierdzenia konieczności),
14) dojazd ekipy serwisującej na miejsce instalacji urządzenia.

III. Opis sposobu przygotowywania wyceny.
1. Wycenę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu
cenowym. Wycenę stanowić będzie wypełniony formularz wyceny (wzór formularza wyceny
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania cenowego).
IV. Sposób oraz termin składania wycen.
Wyceny

należy

składać

w

formie

skanów

drogą

mailową

na

adres

zamowienia.publiczne.warszawa@kowr.gov.pl do dnia 14 czerwca 2019 roku.
V. Informacje dodatkowe
1.

Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem wyceny.

2.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również
nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych. Informacja ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat
kosztów.

3.

Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną wycenę.

4.

Możliwość

dokonania

wizji

lokalnej

w

celu

sprawdzenia

instalacji

klimatyzatorów

po

wcześniejszym umówieniu telefonicznym bądź e-mailowym z pracownikiem KOWR OT
WARSZAWA – Panem Michałem Mężko, tel. 22 877-61-84; e-mail: michal.mezko@kowr.gov.pl
(w przypadku lokalizacji w Warszawie) lub Panem Jarosławem Lewczuk, tel. 25 632-20-56 ;
e-mail: jaroslaw.lewczuk@kowr.gov.pl (w przypadku lokalizacji w Siedlcach).
VI. Wykaz załączników:
Nr 1 – Wzór formularza oferty
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Wzór formularza wyceny, załącznik nr 1
do zapytania cenowego

…….................., dnia ...................2019 r.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Warszawie
Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa

WYCENA

Pełna nazwa i adres siedziby wykonawcy ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres korespondencyjny………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numer telefonu………………………………………….……….,

Numer faksu…………………………………..…………………….

E mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..
Numer REGON …………………………………………………….,

1.

NIP ………………………………..…………………………………….

Odpowiadając na zapytanie cenowe składamy następującą wycenę na przeprowadzenie
okresowych przeglądów układów klimatyzacyjnych oraz wykonaniu czynności wymienionych
w pkt.

II.

2.

Zapytania

cenowego

w

budynkach

zajmowanych przez

Zamawiającego

znajdujących się przy Al. Prymasa Tysiąclecia 60/62 w Warszawie oraz przy ul. Poniatowskiego
81 w Siedlcach, za cenę brutto (z VAT) wynoszącą:........................................ zł (słownie:
……….………..…………)
2.

Oświadczamy, że w oferowanych cenach zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

Miejscowość ...............data..........

............................
(pieczątka imienna i podpis/podpisy
uprawnionych/upełnomocnionych
przedstawicieli Wykonawcy)
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