ZAPYTANIE OFERTOWE
I. Zamawiający
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Biuro Obsługi Urzędu
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
tel. 22 695-60-61
fax. 22 695-60-62
II. Przedmiot zapytania
Przedmiotem zapytania jest dostawa i montaż klimatyzatora w pokojach biurowych w budynku Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, przy ul. Zielińskiego 13.
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Warunki techniczne: miejsce instalacji znajduje się na poziomie 1 kondygnacji budynku; nie ma potrzeby
korzystania z podnośników zewnętrznych, dostęp do ścian zewnętrznych jest możliwy z dachu nad
wejściem do budynku; pomieszczenia mają ok 50 m2 powierzchni i 150 m3 objętości, w pomieszczeniu
przewiduje się 6 stanowisk pracy.
Parametry klimatyzatora: agregat ze splitem naściennym; o mocy nie większej od 3,5 kW, sterowanie
zdalne i naścienne.
ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
dostawy klimatyzatora zgodnie z ofertą,
montażu i doprowadzeniem zasilania,
zabezpieczenia na czas wykonania prac wykładzin podłogowych,
niezbędnego podmalowania ścian,
posprzątania po wykonanych robotach,
przekazania kart gwarancyjnych,
przekazania dokumentacji techniczno-ruchowej,
przekazania instrukcji eksploatacji,
przeszkolenia użytkownika w zakresie podstawowej obsługi.

III. Terminy realizacji przedmiotu zapytania
Dostawa i usługa będąca przedmiotem zamówienia powinna zostać zrealizowana w ciągu 10 dni po otrzymaniu
zlecenia.
IV. Wymagania dotyczące złożenia oferty
Warunkiem złożenia prawidłowej oferty jest przesłanie/dostarczenie wypełnionego formularza stanowiącego
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zlecenia żadnemu
z oferentów.
V. Miejsce i sposób uzyskania informacji określających szczegółowe wymogi dot. przedmiotu zamówienia
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Obsługi Urzędu, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
Piotr Gontarski tel. 22 695 64 21, e-mail: pgontarski@mazowieckie.pl
VI. Sposób i termin złożenia oferty:
Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bou@mazowieckie.pl lub złożyć
osobiście w Biurze Obsługi Urzędu, wejście „B”, pok. 52, pl. Bankowy 3/5 Warszawa, w terminie do
14 sierpnia 2018 roku do godziny 10.00
Załączniki :
1. Formularz oferty

__________________________________________________________________________________________
Dodatkowe informacje:
Oddział Organizacji i Realizacji Inwestycji
wejście B, parter, pok. 47, tel. 22 695-64-21, faks 22 695-60-62
Sprawę prowadzi Piotr Gontarski

