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Zapytanie ofertowe

1. Opis przedmiot zamówienia: 

Konserwacja i naprawy systemów p. poż. zainstalowanych w Hali Widowiskowo-Sportowej Arena w 

Poznaniu przy ul. Wyspiańskiego 33

Zakres usługi:

I. Aparatura Systemu Sygnalizacji Pożaru.

Zapewnienie stałej gotowości technicznej urządzeń / okresowa konserwacja w miejscu instalacji aparatury – 2 

razy do roku, w tym:

- kontrola poprawności działania elementów systemu, takich jak czujki, przyciski sterowników, wskaźniki 

zadziałania,

- sprawdzenie działania centralek i układów zasilających,

- konserwacja czujek (czyszczenie),

- próby wywołania testowego alarmu, nadzór i obserwacja poprawności działania systemu sygnalizacji pożaru,

- kontrola ciągłości pętli dozorowych.

II. Dźwiękowy System Ostrzegawczy.

Zapewnienie stałej gotowości technicznej urządzeń / okresowa konserwacja aparatury DSO w miejscu instalacji 

– raz w roku, w tym:

- kontrola poprawności działania elementów systemu, takich jak zasilacze, wzmacniacze, mikrofony

- ocena zrozumiałości przekazywanych komunikatów,

- roczne sprawdzenie funkcjonowania systemu, łącznie z pomiarami głośników obciążonych przez układ w trybie 

zagrożenia, ustawienie każdego regulowanego elementu systemu z poziomem wyjściowym wzmacniaczy 

mocy, poziomem ciśnienia dźwięku, poziomami zrozumiałości emitowanego komunikatu.

III. Drzwi p. poż. i oddymiające.

Zapewnienie stałej gotowości technicznej / okresowa konserwacja w miejscu instalacji raz w roku, w tym 

kontrola poprawności działania elementów.

IV. Gaśnice i agregaty śniegowe.

Okresowa konserwacja w miejscu instalacji – raz w roku, w tym:

- kontrola stanu technicznego gaśnic (54 szt.) oraz agregatów (4 szt.),

- optyczna kontrola ciśnienia zbiornika na manometrze,

- wymiana proszku w gaśnicach 6P6 x ABC (12 szt.)

V. Hydranty wewnętrzne (11 szt.) i zewnętrzne (12 szt.).

Okresowa konserwacja w miejscu instalacji – 2 razy w roku, w tym:

- sprawdzenie stanu technicznego i działania wszystkich elementów składowych,

- przewinięcie odcinka węża wraz z przełączeniem podejść pod prądownicę i zawór czerpalny,

- sprawdzenie zasuwy hydrantowej,

- pomiar ilości przepływu wody oraz pomiar ciśnienia wody i szczelności hydrantów – raz w roku,

- próby ciśnieniowe węży – raz w roku.

2. Wymagany termin wykonania zamówienia:

- w przypadku konserwacji 2 razy do roku – pierwsza do 30.06.2015, druga do 30.11.2015

– w przypadku konserwacji raz w roku do 30.11.2015



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

dotyczy):

Nie dotyczy

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

Kryterium oceny oferty – 100 % cena.

5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

Oferta z wyszczególnieniem poszczególnych pozycji określonych w zapytaniu ofertowym.

6. Miejsce i termin składania oferty cenowej:

Oferty proszę przesyłać mailowo na adres – p.wichlacz@posir.poznan.pl do dnia 25 lutego 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.pl

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

zamówień publicznych.

……………………………………………………..…
data i podpis Kierownika Oddziału/Działu/Samodzielnego 
stanowiska
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