Warszawa 2020-06-23

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.
ul. Obozowa 43
01-161 Warszawa
Przedmiot zamówienia (z wyszczególnieniem rodzaju asortymentu/towaru jego ilości oraz
jednostki miary):
Przeprowadzenie kontroli systemu sygnalizacji pożaru, klap oddymiających, Instalacji detekcji tlenku
węgla, oświetlenia ewakuacyjnego w budynkach przy ul. Tatarskiej 2/4 w Warszawie:
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kontroli systemu sygnalizacji pożaru, klap
oddymiających, Instalacji detekcji tlenku węgla, oświetlenia ewakuacyjnego w niżej wymienionych
budynkach Spółki przy ul. Tatarskiej 2/4 w Warszawie:
1)

Hala przeładunku nr 1.00379,

2)

Budynek warsztatowy 1.00367,

3)

Budynek socjalno-biurowy nr 1.00369, nr 1.00368

Opis poszczególnych systemów:
1) Hala przeładunku nr 1.00379:
Systemu sygnalizacji pożaru
•Centrala Systemu Sygnalizacji Alarmu- IGNIS 1030-1szt.
•Czujka temperaturowa TUP-40+gniazdo- 16szt.
•Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP63(H)- 3szt
•Sygnalizator OPT-akustyczny- 2szt.
•Sygnalizator OPT-akustyczny zewnętrzny- 1szt.
•Sterowanie otwarciem bramy segmentowej- 2szt.
•Sterowanie uruchomieniem oddymiania- 1szt
Instalacja detekcji tlenku węgla
•centralka typ EXGAZ – 1 szt.

•detektor CO typ Gp- 4 szt.
•lampa informacyjna – 1 szt.
•sygnalizator akustyczny – 1 szt.
Systemu oddymiania
Oświetlenie ewakuacyjne – 32 pkt.
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu DPX 160-1 szt.

2)Budynek warsztatowy nr 1.00367
część socjalna
•Centrala sygnalizacji pożaru HEPHAIS 1600- 1szt.
•Adresowalny moduł wejścia/wyjęcia ETC05(ET4C05)- 1szt
•Czujka dymu OA05+gniazdo- 25szt
•Ręczny ostrzegacz pożarowy DMA05(R)- 5szt.
•Syrena alarmowa wewnętrzna- 3szt.
część warsztatowa
•Czujka dymu OA05+ gniazdo- 37szt.
•Ręczny ostrzegacz pożarowy DMA05(R)- 7szt.
•Czujka temperatury TA05+gniazdo- 2szt.
•Syrena alarmowa wewnętrzna- 2szt.
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu DPX 160-2 szt.
3)Budynek socjalno-biurowy nr 1.00369,1.00368
•Centrala sygnalizacji pożaru HEPHAIS 1600- 1szt.
•Czujka dymu OA05+gniazdo- 24szt.
•Ręczny ostrzegacz pożarowy DMA05(R)- 6szt.
•Syrena alarmowa wewnętrzna- 5szt.
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu DPX 160-2 szt.

UWAGI DLA WYKONAWCY:
1. Przeglądy okresowe powinny być wykonywane przez wyspecjalizowany personel posiadający
odpowiednie uprawnienia i wiedzę techniczną.
2. wykonanie kontroli musi zostać potwierdzone stosownymi protokołami
3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4.Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całość zamówienia podwykonawcom.
5.Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania
w m. st. Warszawie Sp. z o.o. do zawarcia umowy.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 2020-07-10.
Termin składania ofert upływa w dn.: 2020-06-29 o godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej
za przedmiot zamówienia: Jakub Kuźmiuk
Tel. kontaktowy: 22 39 10 198
Oferty należy nadesłać w jednej z następujących form:
- drogą mailową na adres: zun@mpo.com.pl
- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43
Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:
cena- 100%

Zapraszamy do składania ofert.

