
oddział Arena
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Wyspiańskiego 33

60-751 Poznań

N r sprawy: R^.1.232t.3.2.201,5 Poznań, dnia 30 marca 2015 r.

Zapytanie ofertowe

1. Opis przedmiot zamówienia:

Przegląd i konserwacja węzla CO i CWU, Maszynowni 1 i 2, Wentylatorowni oraz systemu Monitoringu w
HWS Arena przy ul. Wyspiańskiego 33 w Poznaniu.

Zakres usługi:

l. prace informatvczne:

- comiesięczna kontrola poprawności pracy poszczególnych sterowników S1, 52, 53

- korekta nastaw obiektowych zgodnie z życzeniami użytkownika

- kontrola jakoŚci oraz poprawności transmisji danych pomiędzy sterownikami a stacją lNslGHT - magistrala

PRoFlBUS

- obsługa danych gromadzonych na dysku twardym (archiwizacja)

- obsługa poprawnoŚci pracy systemu operacyjnego Windows NT- defragmentacja dysków, optymalizacja pracy

systemu

- konfiguracja i parametryzacja Systemu Telemetrii poprzez połączenie modemowe

- bezpłatna naprawa i wymiana części, których koszt nie przekracza 10% kwoty wynagrodzenia miesięcznego
- wymiana stacji roboczej systemu monitorowania i sterowania węzłem CO i CUW oraz modernizacja sposobu

transmisji danych pomiędzy sterownikami a stacją.

ll. prace AKPiA (czestotliwość raz w miesiacu):

- bieźąca kontrola poprawności pracy urządzeń

- kontrola połączeń elektrycznych i ich konserwacja

- kontrola oraz utrzymanie drożności instalacji sygnałowych od punktu poboru impulsu do urządzenia
pomiarowego

- sprawdzanie poprawności działania układów automatycznej regulacji

- bieżące usuwanie zakłóceń w pracy urządzeń oraz instalacji

- konserwacja urządzen napędowych (pompy, wentylatory)

- konserwacja urządzeń mechanicznych AKP

- konserwacja i regulacja zaworów regulacyjnych

- kontrola filtrów wewnętrznych centrali

- zakup i wymiana filtrów - L raz w roku

- utylizacja zużytych filtrów

- ozonowanie i odgrzybianie kanałów wentylacyjnych - 2 razy w roku

- utrzymanie bieżącej czystości w pomieszczeniach central wentylacyjnych i maszynowniach

2, Wymagany termin wykonania zamówienia:

- comiesięczne przeglądy i konserwacje

- wymiana filtrów wraz z utylizacją w listopadzie br

- ozonowanie iodgrzybianie - pierwszy raz do 30,06.2015, drugi do 30.11,2015

3. Warunki udziału w postępowaniu Qeżeli dotyczy) oraz sposób ich weryfikacji (wymagane dokumenty - jeżeli

dotyczy):

Nie dotyczy



4. opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej (jeżeli cena nie jest jedynym kryterium):

-70 % cena

- 30% parametry nowej stacji roboczej systemu monitorowania isterowania węzłem CO i CUW Oraz sPosób

transmisji danych pomiędzy sterownikami a stacją.

5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

W ofercie proszę wyszczególnić następujące kwoty:

- zakup, wymiana i utylizacja filtrów,

- zakup iinstalacja nowej stacji roboczej iinfrastruktury dotransmisji danych z podaniem pełnych parametrów

technicznych i opisem sposobu działania.

6. Miejsce i termin składania oferty cenowej:

oferty proszę przesyłać mailowo na adres - p.wichlacz@posir.poznan.p| do dnia 13 kwietnia br do godz. 15.00

7. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:

Paweł Wichłacz, tel. 509 839 669, mail: p.wichlacz@posir.poznan,p|

Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawY Prawo

KlE§łilWd.§,i,,4
zamówień publicznych.
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stanowiska


