Załącznik nr 4 do Regulaminu
Zam. Publicznych do 30 000 euro

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 18.07.2018 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Szanowni Państwo,
Uprzejmie prosimy o złożenie oferty cenowej (wg poniższego wzoru)
na Czyszczenie systemu wentylacji N1W1, N2W2, N3W3, dostawa
i montaż klap rewizyjnych, wykonanie niezbędnych prac na terenie
pływalni „Wodnik” w terminie 13-21.08.2018 i zwrotne przesłanie jej
pocztą lub dostarczenie osobiste (pod rygorem nieważności oferty) w
zamkniętej kopercie oznakowanej napisem „Czyszczenie systemu
wentylacji” i pieczątką firmową na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy, ul. Siennicka 40, 04-393
Warszawa.
Osoba odpowiedzialna merytorycznie ze strony OSiR:
Izabela Jagodzińska tel. 22 673 82 00 wew. 103,
Krzysztof Papis 22 673 82 00 wew.104
Przed złożeniem oferty konieczne są osobiste oględziny instalacji.

do dnia 03.08.2018 roku do godziny 09:00
Przedmiot zamówienia: Czyszczenie systemu wentylacji wraz z montażem klap rewizyjnych i wykonaniem niezbędnych prac
w terminie 13-26.08.2018 r.

......................................................................................................
OFERTA
1. Oferowana cena netto zamówienia

- ................ zł

2. Kwota podatku VAT

- ................ zł

3. Oferowana cena brutto zamówienia

- ................ zł

4. Okres udzielenia gwarancji

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

Załączniki:

1. Dane dotyczące oferenta:
nazwa oferenta………………………………………………………………………..….,
nr telefonu…………………………………………………………………………………,
adres e-mail……………………………………………………………………………….,
adres strony internetowej………………………………………………………………

Załącznik nr 3 do Regulaminu
Zam. Publicznych do 30 000 euro

Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia
L.P.

Nazwa towaru

j.m.

Ilość

1

2

3

4

Szt.

1

-

1

Dotyczy systemu N1W1
- Ustalenie harmonogramu prac na
podstawie wytycznych otrzymanych
od Zleceniodawcy.
- Zabezpieczenie miejsca prowadzonych prac.
- Uprzątnięcie po każdym dniu miejsca
prowadzenia prac.
- Utylizacja wytworzonych podczas prac
odpadów.
- Demontaż i ponowny montaż sufitów
podwieszanych w celu uzyskania dostępu do przewodów wentylacyjnych.
- Dostawa i montaż klap rewizyjnych
niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia prac czyszczenia kanałów
wentylacyjnych.
- Czyszczenie i dezynfekcja wewnętrznej powierzchni przewodów wentylacyjnych nawiewnych, wyciągowych
oraz innych elementów systemu wentylacji tj. kratki wentylacyjne, anemostaty, przepustnice, tłumiki.
- Mycie, czyszczenie i dezynfekcja
central wentylacyjnych.

Nazwa
obiektu
5

Pływalnia
Wodnik

Wartość
netto
6

Kwota
VAT
7

Wartość
brutto
8

- Oznaczenie stopnia otwarcia/zamknięcia przepustnic, a po czyszczeniu nastawienie ich do pozycji pierwotnej.
- Wykonanie dokumentacji fotograficznej z prowadzonych prac (inspekcja).
- Wykonanie badań mikrobiologicznych metodą odciskową po czyszczeniu
i dezynfekcji 2 próbki na system nawiewny.
- Uporządkowanie pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych po każdym dniu.

-

2

Dotyczy systemu N2W2
- Ustalenie harmonogramu prac na
podstawie wytycznych otrzymanych
od Zleceniodawcy.
- Zabezpieczenie miejsca prowadzonych prac.
- Uprzątnięcie po każdym dniu miejsca
prowadzenia prac.
- Utylizacja wytworzonych podczas prac
odpadów.
- Demontaż i ponowny montaż sufitów
podwieszanych w celu uzyskania dostępu do przewodów wentylacyjnych.
- Dostawa i montaż klap rewizyjnych
niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia prac czyszczenia kanałów
wentylacyjnych.
- Czyszczenie i dezynfekcja wewnętrz-

Szt.

1

Pływalnia
Wodnik

nej powierzchni przewodów wentylacyjnych nawiewnych, wyciągowych
oraz innych elementów systemu wentylacji tj. kratki wentylacyjne, anemostaty, przepustnice, tłumiki.
- Mycie, czyszczenie i dezynfekcja
central wentylacyjnych.
- Oznaczenie stopnia otwarcia/zamknięcia przepustnic, a po czyszczeniu nastawienie ich do pozycji pierwotnej.
- Wykonanie dokumentacji fotograficznej z prowadzonych prac (inspekcja).
- Wykonanie badań mikrobiologicznych metodą odciskową po czyszczeniu
i dezynfekcji 2 próbki na system nawiewny.
- Uporządkowanie pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych po każdym dniu.

3

Dotyczy systemu N3W3
- Ustalenie harmonogramu prac na
podstawie wytycznych otrzymanych
od Zleceniodawcy.
- Zabezpieczenie miejsca prowadzonych prac.
- Uprzątnięcie po każdym dniu miejsca
prowadzenia prac.
- Utylizacja wytworzonych podczas prac
odpadów.
- Demontaż i ponowny montaż sufitów

Szt.

1

Pływalnia
Wodnik

podwieszanych w celu uzyskania dostępu do przewodów wentylacyjnych.
- Dostawa i montaż klap rewizyjnych
niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia prac czyszczenia kanałów
wentylacyjnych.
- Czyszczenie i dezynfekcja wewnętrznej powierzchni przewodów wentylacyjnych nawiewnych, wyciągowych
oraz innych elementów systemu wentylacji tj. kratki wentylacyjne, anemostaty, przepustnice, tłumiki.
- Mycie, czyszczenie i dezynfekcja
central wentylacyjnych.
- Oznaczenie stopnia otwarcia/zamknięcia przepustnic, a po czyszczeniu nastawienie ich do pozycji pierwotnej.
- Wykonanie dokumentacji fotograficznej z prowadzonych prac (inspekcja).
- Wykonanie badań mikrobiologicznych metodą odciskową po czyszczeniu
i dezynfekcji 2 próbki na system nawiewny.
- Uporządkowanie pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych po każdym dniu.
RAZEM:

(Podpis/y i pieczątka)

