Warszawa 2021-11-18

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):
Zadaszenia ochronne ciągów komunikacyjnych o konstrukcji drewnianej w hali turbogeneratora w
budynku obiegu cieplnego M3 nr inwent. 1.00341 na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów
"Gwarków" przy ul. Zabranieckiej 2 w Warszawie.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zadaszenie ochronne ciągów komunikacyjnych w celu bezpiecznego
korzystania z hali turbogeneratora.
Zakres prac obejmuje w szczególności:
Zadaszenia ochronne wykonać w konstrukcji drewnianej. Elementy konstrukcyjne w postaci:
belek, słupów oraz mieczy o przekroju 10/10 cm, z drewna C27. Rozstaw ram co 3 m. Przykrycie
konstrukcji wykonać z płyty OSB 18 mm. Łączenie elementów konstrukcyjnych dostępnymi
łącznikami ciesielskimi. Zabezpieczenie drewna środkami przeciw grzybicznymi zapewnione
przez dostawcę materiału. Wykonanie zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji drewnianej poprzez
malowanie do stopnia trudno zapalności - klasyfikacja ogniowa B-s1, d0.
Zestawienie materiałów:
1

Drewno klasy C27;

2)

Słupy 10/10 cm – 0,95 m3;

3)

Belki 10/10 cm - 1,90 m3;

4)

Miecze 10/10 cm – 0,90 m3;

5)

Płyta OSB 18 mm – 120,00 m2.

Załączniki:
zał. nr 1 – opinia budowlana,
zał. nr 3 – przedmiar robót,
zał. nr 2 – wzór oferty.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania
w m. st. Warszawie Sp. z o.o. do zawarcia umowy.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 2021-12-30.
Wymagany okres gwarancji wynosi: 36 miesięcy
Termin składania ofert upływa w dn.: 2021-11-29 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:
cena -100%

Zapraszamy do składania ofert.

