Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

04-393 Warszawa , ul. Siennicka, tel. 22 870 13 60 wew. 103, e-mail:sekretariat@osir.waw.pl

Warszawa, dnia 13.02.2018 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Szanowni Państwo,
Uprzejmie prosimy o złożenie oferty cenowej (wg poniższego wzoru) na
remont generalny wolnostojącej kabiny sauny w pomieszczeniu o wymiarach głębokości 210 cm x szerokości 290 cm x wysokości 255 cm z
drzwiami i akcesoriami (klepsydra, oświetlenie, termometr, 2 zagłówki)
z wymianą na kompletny, energooszczędny, wolnostojący system grzewczy (piecem do naparów) i zwrotne przesłanie jej pocztą elektroniczną na
adres: sekretariat@osir.waw.pl lub dostarczenie osobiste (pod rygorem nieważności oferty) w zamkniętej kopercie oznakowanej napisem „SAUNA” i
pieczątką firmową na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy PragaPołudnie m. st. Warszawy, ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa. Osoba odpowiedzialna merytorycznie ze strony OSiR – Izabela Jagodzińska tel. 22 673 82
00 wew. 102

do dnia 28.02.2018 roku do godziny 10.00
Przedmiot zamówienia: remont generalny wolnostojącej kabiny sauny w
pomieszczeniu o wymiarach głębokości 210 cm x szerokości 290 cm x
wysokości 255 cm z drzwiami i akcesoriami (klepsydra, oświetlenie,
termometr, 2 zagłówki) z wymianą na kompletny, energooszczędny,
wolnostojący system grzewczy (piecem do naparów).

OFERTA
1. Oferowana cena netto zamówienia

- ................ zł

2. Kwota podatku VAT

- ................ zł

3. Oferowana cena brutto zamówienia

- ................ zł

4. Okres udzielenia gwarancji

- ................ mies.

5. Koszt dostawy/transportu

- ................ zł

Załączniki:

1. Inne - lista referencyjna wykonanych instalacji, remontów bądź napraw
generalnych sauny w miejscach pożytku publicznego, gdzie sauny
wykorzystywane są co najmniej 8 godzin dziennie przez okres co najmniej
5 lat (lista powinna zawierać nazwę instytucji, lokalizację i numer telefonu)
2. Dane dotyczące oferenta (nazwa oferenta, nr telefonu, nr faxu, adres strony
internetowej)
Dane kontaktowe oferenta:
Tel.
……………………………
Fax
……………………………
E-mail
……………………………
Strona www
……………………………
Osoba odpowiedzialna merytorycznie – p. Izabela Jagodzińska – tel. 22 673 82 00 w. 103
Z wykonawcą będzie podpisana umowa

Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia
L.P.

Nazwa towaru

j.m.

Ilość

1

2
Demontaż i weryfikacja
1) Bezpieczny demontaż pieca
2) Usunięcie boazerii ze świerku krajowego
3) Weryfikacja stopnia zużycia konstrukcji kabiny sauny z właściwą
izolacją – wymiana konstrukcji
4) Weryfikacja stopnia zużycia instalacji oświetlenia – wymiana
5) Weryfikacja stopnia zużycia czujników sterowania – wymiana
Montaż
1) Wymiana pełnej izolacji, paraizolacji
z całkowitym pokryciem wszystkich
ścian i dachu wewnątrz jodłą kanadyjską – ODBIÓR CZĘŚCIOWY PO
NAPRAWIE KONSTRUKCI I IZOLACJI, protokół odbioru częściowego
2) Montaż kabiny na istniejącej posadzce zmywalnej
3) Montaż drzwi szklanych
4) Zabudowa zewnętrznej ściany frontowej jodłą kanadyjską do wysokości pomieszczenia
5) Instalacja pieca energooszczędnego,
wolnostojącego do naparów wraz ze
sterownikiem

3

4

Szt.

1

1

Nazwa
obiektu
5

Pływalnia
Wodnik

Wartość
netto
6

Kwota
VAT
7

Wartość
brutto
8

6) Montaż leżanek z drewna abachi z
wzmocnioną konstrukcją mocowania w 3 poziomach w układzie „III” ,
7) Wymiana akcesoriów (klepsydry,
termometru, oświetlenia i 2 podgłówków)
Testy – uruchomienie sauny i sprawdzenie
w eksploatacji, odbiór końcowy sauny po
remoncie, protokół odbioru końcowego
RAZEM:

...................................................
(Podpis/y i pieczątka/
Wnioskującego/Wnioskujących*)

