ZAPYTANIE OFERTOWE
I.

II.

Zamawiający
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Biuro Obsługi Urzędu
00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5
BOU-II.2512.240.2019.BG
Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zapytania jest przegląd techniczny wraz z konserwacją trzech klimatyzatorów
naściennych typu SPLIT :
1) GREE model GWH09KF-K3DNA5J/I
2) RCOOL model TAC-12,
3) GALANZ model AUS-18H53R120D6 (Q6)
w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegaturze - Placówce
Zamiejscowej w Ostrołęce przy ul. gen. Fieldorfa „Nila”15.

III.

Kryteria oceny ofert
1) cena – 100%

IV.

Warunki realizacji zamówienia
1) termin realizacji zamówienia
Zamówienie zostanie wykonane w ciągu 14 dni od udzielenia zamówienia.
2) zakres świadczenia usługi m.in.
 czyszczenie i mycie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych,
 odgrzybianie jednostek wewnętrznych,
 sprawdzenie szczelności instalacji freonowej,
 czyszczenie filtrów,
 sprawdzenie ciśnienia czynnika chłodniczego,
 sprawdzenie drożności instalacji skroplin,
 sprawdzenie połączeń i zabezpieczeń elektrycznych,
 sprawdzenie poprawności działania.
Wykonanie prac zostanie potwierdzone w formie protokołów.
3) warunki płatności
Należność za wykonaną usługę zostanie uregulowana przelewem bankowym, w terminie 21
dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień
zapłaty przyjmuje się dzień złożenia zlecenia płatności w banku zamawiającego.

V.
VI.

VII.

Termin związania ofertą
Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Termin, miejsce i sposób składnia ofert
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Ofertę należy przesłać drogą e-mailową na adres:
bou@mazowieckie.pl lub złożyć w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego Pl. Bankowy 3/5
w Warszawie, wejście B, pok. 52 w terminie do dnia 23 września 2019r. do godz. 10.00
Informacja dotycząca negocjacji z wykonawcami

Dopuszcza się negocjowanie oferowanych cen ze wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli
prawidłowe oferty.
VIII.

IX.

Informacja o sposobie komunikacji zamawiającego z wykonawcami
Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z zapytaniem ofertowym:
1) osoba uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:
p. Agnieszka Krupińska, nr tel. 29 746 62 23, adres email: akrupinska@mazowieckie.pl
p. Barbara Garbulewska, nr tel. 29 746 62 07, adres email: bgarbulewska@mazowieckie.pl
Załączniki do zapytania ofertowego:
1) formularz ofertowy
……………………………….
(pieczątka i podpis kierującego komórką organizacyjną)

