URZĄD MORSKI W SZCZECINIE
Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin
tel.: +48 91 4342474, fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl

Znak: AB-II-3791/19/2/15
PO-II-379/ZZP-2/231/15

Szczecin, dnia 17 grudnia 2015 r.

Urząd Morski w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
,, Konserwację i serwis urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach
Urzędu Morskiego w Szczecinie’’
I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i serwis urządzeń klimatyzacyjnych
w obiektach Urzędu Morskiego w Szczecinie.
2. Szczegółowy wykaz urządzeń klimatyzacyjnych, częstotliwość ich konserwacji
oraz osoby do kontaktu w sprawie dostępu do urządzeń przedstawia załącznik
nr 1 do zaproszenia.
3. Zakres usług konserwacyjnych obejmuje wykonanie następujących czynności:
a) kontrolę podstawowych parametrów pracy urządzenia,
b) kontrolę stanu zabrudzeń i zużycia filtrów,
c) czyszczenie filtrów przy użyciu środków grzybobójczych i bakteriobójczych,
bądź wymianę filtrów na nowe,
d) czyszczenie lamel wymienników ciepła jednostki zewnętrznej klimatyzatora
przy użyciu sprężonego powietrza,
e) kontrolę szczelności instalacji freonowej oraz uzupełnienie czynnika
chłodzącego do 10%,
f) czyszczenie toru skroplin.
II. Termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017 r.
III. Częstotliwość wykonywania konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych:
a) Konserwacje 4 razy /rok - marzec, maj, sierpień, listopad
b) Konserwacje 2 razy /rok - maj/czerwiec, wrzesień/październik
c) 1 raz /rok - czerwiec/lipiec
IV. Sposób przygotowania oferty
1. Oferta winna zawierać wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 2
do zaproszenia z oferowaną:
a) ceną brutto jednej konserwacji urządzenia klimatyzacyjnego na terenie
Szczecina i Polic, w tym cenę netto + VAT,
b) ceną brutto jednej konserwacji urządzenia klimatyzacyjnego poza terenem
Szczecina, w tym cenę netto + VAT,
c) cenę brutto konserwacji wszystkich urządzeń klimatyzacyjnych wykazanych
w załączniku nr 1 przez cały okres trwania umowy, w tym cenę netto + VAT,
Cena winna zawierać w sobie koszty dojazdu do urządzeń, a w odniesieniu do agregatu
w budynku Kapitanatu Portu Szczecin - również koszt użycia podnośnika koszowego
lub rusztowania.

V. Składanie ofert
Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z tytułem zamówienia publicznego
,,Konserwacja i serwis urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach Urzędu
Morskiego w Szczecinie’’ i znakiem PO-II-379/ZZP-2/231/15, na adres: Urząd
Morski w Szczecinie, pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin – Zespół ds. Zamówień
Publicznych, pok. nr 110, do dnia 28.12.2015 r., do godz.13.00.
VI. Wybór oferty
1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena brutto.
2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający
podpisze umowę – Załącznik nr 3 do zaproszenia, w terminie i miejscu
wskazanym przez Zamawiającego. Przed podpisaniem umowy Wykonawca
dostarczy Zamawiającemu wykaz osób, które będą odpowiedzialne za wykonanie
przedmiotu zamówienia oraz kserokopie aktualnych świadectw kwalifikacyjnych
osób w zakresie eksploatacji urządzeń klimatyzacyjnych.
Osoba upoważniona do kontaktów
e-mail: ssobański@ums.gov.pl

–

Stanisław

Sobański

tel.

91 44-03-271,

Z poważaniem

Załączniki: 3
1) Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych, częstotliwość ich konserwacji oraz osoby
do kontaktu – załącznik nr 1
2) Formularz oferty – załącznik nr 2
3) Wzór umowy – załącznik nr 3
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