Warszawa 2022-08-04

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):
Przegląd instalacji dezodoryzacji w hali przeładunku na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
"Kampinoska" ul. Kampinoska 1 w Warszawie.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przegląd instalacji dezodoryzacji w hali przeładunku przy ul.
Kampinoskiej 1 w Warszawie.
Zakres prac obejmuje w szczególności:
1. Przegląd sprężarki KA 7,
1.1. Wymiana oleju. (1500 h.) (ewentualna pokontrolna wymiana),
1.2. Wymiana filtra separatora oleju (ewentualna pokontrolna wymiana),
1.3. Wymiana filtra powietrza. (1000 h.) (ewentualna pokontrolna wymiana),
2. Przegląd pomp dozujących (6 szt.) DDC 6-10 AP-PV/V/C oraz zawiesi wentylatorów ,
2.1. Czyszczenie głowic pomp, kalibracja,
3. Kontrola stanu dysz zamgławiających - B31 (czyszczenie) 6 kpl. oraz zawiesi wentylatorów
strumieniowych do konstrukcji dachu – wysokość hali około 9 m,
4. Wymiana wkładów filtrów: olejowego CKD-M4000 ( 2 szt.) i wodnego CKD- F4000 (2 szt.).
5. Kontrola szczelności układu.
Załączniki:
zał. nr 1 – wzór oferty.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania
w m. st. Warszawie Sp. z o.o. do zawarcia umowy.
Przed złożeniem oferty zlecamy zapoznać się z zakresem prac związanych z przeglądem na miejscu
na terenie bazy MPO ul. Kampinoskiej 1. Osobą do kontaktu z Zakładu "Kampinoska" jest Pan Adam
Skolimowski tel. 663 661 327.
Wymagany termin realizacji zamówienia: 2022-09-15.
Wymagany okres gwarancji wynosi: gwarancja wykonawcy
Termin składania ofert upływa w dn.: 2022-08-12 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.

