Warszawa 2021-09-07

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 kontenera biurowego
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia:
Dostawa kontenera biurowego na teren bazy transportowej Miejskiego Przedsiębiorstwa
Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. przy ul. Tatarskiej 2/4 w Warszawie.
Kontener biurowy – parametry technicznie i wyposażenie:
1. Kontener będzie pełnił funkcję biurową. Jako obiekt budowlany powinien spełniać wszelkie
wymagania określone przepisami prawa dla obiektów wykorzystywanych całorocznie.
2. Wymiary kontenera: szerokość ok. 2,45 m, długość ok. 6,00 m, wysokość ok 2,80 m;
3. Konstrukcja kontenera ramowa, spawana z profili stalowych, zabezpieczonych antykorozyjne farbą
podkładową i nawierzchniową;
4. Podłoga:
- ułożona na ramie z kształtowników stalowych;
- od spodu blacha stalowa ocynkowana,
- izolacja termiczna z wełny mineralnej niepalnej;
- paroizolacja z folii PE;
- konstrukcja nośna z wodoodpornej płyty OSB o grubości 22 mm,
- wykończenie trudnościeralna „przemysłowa” wykładzina podłogowa PVC o grubości min. 2,0 mm,
5. Ściany:
- wykonane z płyt warstwowych PIR 12 cm
- wewnątrz kolor płyt biały, strona zewnętrzna kolor jasno szary (RAL 7035);

6. Dach: płyta gipsowo-kartonowa, paroizolacja izolacja, blacha
7. Odprowadzenie wody z dachu: rynnami zewnętrznymi systemowymi z PVC, rury spustowe PVC
ø75,
8. Stolarka drzwiowa – drzwi stalowe zamykane na zamek, zewnętrzne 90 cm, ocieplane w kolorze
brązowym. Drzwi wyposażone w szybkę umożliwiającą identyfikację osób stojących na zewnątrz;
9. Stolarka okienna:
- współczynnik przenikania ciepła k<0,9 W/m2K;
- kolor ram okiennych - biały;
- okna uchylno-rozwierne: 4 x okno 1200 x 1200 mm rozwierno-uchylne: + 2 x okno 800 mm x 1200
mm rozwierno-uchylne;
- wszystkie okna wyposażone w żaluzje
10. Wyposażenie w instalację elektryczną 230 V:
- tablica elektryczna z wyposażeniem (wyłącznik główny + zabezpieczenia),
- gniazda elektryczne (10/16 A, 230 V) min. 6 szt.
- oprawy oświetleniowe led 2 szt. + wyłączniki,
11. Klimatyzator o mocy dobranej do kubatury pomieszczenia + wentylacja grawitacyjna
12. Ogrzewanie: grzejnik elektryczny 230 V mocy 2000 W;
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w
m. st. Warszawie Sp. z o.o. do zawarcia umowy.
Wymagany termin realizacji- 40 dni
Wymagany okres gwarancji wynosi: 24 miesiące
Termin składania ofert upływa w dn.: 2021-09-14 o godz. 12:00
Tel. kontaktowy: 22 39 10 197
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.

