ZAPYTANIE O OFERTĘ
Przedmiot
zapytania
Termin i
sposób
realizacji i
zapłaty

Montaż klimatyzatorów ściennych w budynku
Centrum Usług Wspólnych w Kleczewie
pl. Kościuszki 7/1, 62-540 Kleczew
● Termin realizacji: od 29.07.2019 r. do 14.08.2019 r.
● Sposób zapłaty: przelew 14 dni od daty wystawionej faktury na podstawie
zrealizowanej usługi

Zakres usługi Usługa obejmuje:
1. SERWEROWNIA
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA- 1 szt. wraz z usługą montażu
Wydajność chłodnicza: 3,2 kW
Wydajność grzewcza: 3,5 kW
Klasa energetyczna: A++/A+
Instalacja chłodnicza, steująca i
odprowadzenia skroplin
2. PARTER
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA- 1 szt. wraz z usługą
montażu
– 1 szt.
Wydajność chłodnicza: 8,0 kW
Wydajność grzewcza: 9,5 kW
Klasa energetyczna: A++/A+
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE- 3 szt. wraz z usługą
montażu
– 1 szt.
Wydajność chłodnicza: 2,1 kW
Wydajność grzewcza: 2,6 Kw
– 1 szt.
Wydajność chłodnicza: 2,6 kW
Wydajność grzewcza: 2,8 Kw
– 1 szt.
Wydajność chłodnicza: 3,5 kW
Wydajność grzewcza: 3,67 kW
Instalacja chłodnicza, sterująca i odprowadzenia skroplin

3. PIĘTRO
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA- 1 szt. wraz z usługą montażu
– 1 szt.
Wydajność chłodnicza: 8,0 kW
Wydajność grzewcza: 9,5 kW
Klasa energetyczna: A++/A+
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE - 4 szt. wraz z usługą montażu
– 3 szt.
Wydajność chłodnicza: 2,1 kW
Wydajność grzewcza: 2,6 Kw
– 1 szt.
Wydajność chłodnicza: 2,6 kW
Wydajność grzewcza: 2,8 Kw
Instalacja chłodnicza, sterująca i odprowadzenia skroplin
Forma oferty Oferta musi zawierać:
1.Wypełniony i podpisany Wzór oferty (załącznik nr 1).
2. Zaparafowany wzór umowy (załącznik nr 2).
3.Wykaz osób, które będą wykonywały usługę.
4.Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru.
Sposób i
termin
składania
ofert

Osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
Centrum Usług Wspólnych w Kleczewie
Plac Kościuszki 7/1
62-540 Kleczew
Termin składania ofert upływa w dniu 18.07.2019r. do godz.14.00

Wybór oferty Kryteria wyboru oferty:
1.Cena oferty brutto 100%
Szczegółowe Maria Dobska – tel.63 2700-982
informacje tel./fax (63) 2700980/2700981
Zgodnie z art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29.01.2004r.Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn.zm.) wobec zamówienia nie stosuje
się ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
W związku z powyższym niniejsze zaproszenia do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje żadnych
zobowiązań wobec stron.
O ewentualnym wybraniu Państwa oferty zostaniecie Państwo poinformowani poprzez zaproszenie do podpisania umowy.

Kleczew, dnia 05.07.2019 r.

Załącznik nr 1
….......................................................
(miejscowość ,data)
….............................................................................
….............................................................................
….............................................................................
(Nazwa oferenta, adres, dane kontaktowe)

Centrum Usług Wspólnych w Kleczewie
Plac Kościuszki 7/1
62-540 Kleczew

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące :
„Montaż klimatyzatorów ściennych w budynku
Centrum Usług Wspólnych w Kleczewie
pl. Kościuszki 7/1, 62-540 Kleczew”
składam ofertę następującej treści:

Oferujemy wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia za cenę całkowitą
…………….…….. zł (brutto)

Przyjmuję do realizacji warunki postawione przez Zamawiającego w zapytaniu.

….........................................................
(podpis osoby upoważnionej)

