Warszawa 2020-09-10

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):
Dostawa , montaż i uruchomienie 4 szt. klimatyzatorów marki DAIKIN lub FUJITSU typu split z
inwerterem w budynkach Spółki w Warszawie.
Opis przedmiotu zamówienia:

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o
przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi dostawy i montażu 4 szt. klimatyzatorów typu
split z inwerterem w budynkach przy:
1. ul. Sosnkowskiego 4 -budynek administracyjno-socjalny (1.00171), kubatura
pomieszczenia 30m³, zajmowany przez 2osoby,urządzenia: komputer, drukarka;
2. ul. Tatarskiej 2/4- budynek socjalno-biurowy (1.00367), kubatura pomieszczenia 44,46
m³, zajmowany przez 2 osoby, urządzenia: 2 komputery, 2 drukarki;
3. ul. Zabranieckiej 4 -budynek biurowo-wagowy (1.00380), kubatura pomieszczenia
102,60m³, zajmowany przez 4 osoby, urządzenia: 2 komputery, 1 drukarka;
4. Kopijników 13 -budynek administracyjny (1.00048) 44,62m³, zajmowany przez 1 osobę,
urządzenia: 1 komputer, 1 drukarka.

Dokładne określenie mocy montowanych urządzeń po wykonaniu wizji lokalnej przez potencjalnego
wykonawcę.
W celu przeprowadzenia wizji lokalnej proszę kontaktować się z Iwoną Wronka tel. 22 391 01 97
Prosimy o przedstawienie również oferty na usługę przeglądu gwarancyjnego urządzeń.
Oferta musi zawierać aktualny certyfikat na obsługę serwisową urządzeń: DAIKIN, FUJITSU
Certyfikat dla przedsiębiorców UDT oraz oddzielnie certyfikat dla personelu UDT.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w
m.st. Warszawie Sp. z o.o. do zawarcia umowy.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 2020-10-30.
Wymagany okres gwarancji wynosi: 5 lat

Termin składania ofert upływa w dn.: 2020-09-17 o godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej
za przedmiot zamówienia: Janusz Kotlarski
Tel. kontaktowy: 22 39 10 240
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:
100% cena

Zapraszamy do składania ofert.

