
Zał. nr 1 do Regulaminu 
udzielania zamówień o wartości 
szacunkowej nieprzekraczające
równowartości kwoty 30 000 euro

........................................................ 
(komórka organizacyjna)

Nr sprawy: MOS.1.200.3.1.2016 Poznań, 12.07.2016

Zapytanie ofertowe

1. Opis przedmiot zamówienia:

    Dostawa wraz z montażem klimatyzacji w budynku biurowym przy ulicy Gdańskiej 1 w Poznaniu, w tym:

a) agregat skraplający typu „Multi” o wydajności 8 KW zamontowany na dachu jednokondygnacyjnego budynku (wys. 

budynku ok. 3,3 m)

b) 2 klimatyzatory (montowane w pomieszczeniu nr 1 i 2, pow. każdego pomieszczenia ok. 33m2) o mocy 3,6 KW każdy, 

c)  sterowanie bezprzewodowe 

d) montaż: agregat + klimatyzatory + wyprowadzenie osobnego kabla zasilającego ze skrzynki elektrycznej znajdującej 

się w pomieszczeniu nr 3

e) gwarancja min 24 m-ce na urządzenia oraz ich poprawne działanie

f) serwis i konserwacja w czasie trwania okresu gwarancji w cenie zakupu i montażu

Adres dostawy i montażu: Młodzieżowy Ośrodek Sportowy 

                ul. Gdańska 1, 61-123 Poznań

Wskazana wizja lokalna przed złożeniem oferty.

2. Wymagany termin wykonania zamówienia:

25.07 – 5.08.2016 

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

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

- cena, model urządzenia, długość gwarancji 

5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

- na załączonym formularzu (zał. nr 1)

- do oferty prosimy dołączyć karty/specyfikacje techniczne oferowanych urządzeń

- do oferty prosimy dołączyć kosztorys 

6. Miejsce i termin składania oferty cenowej:

Oferty wysyłane drogą elektroniczną należy wysyłać na adres e-mail: t.szymoniak@posir.poznan.pl  

Oferty w formie papierowej należy składać w zamkniętej kopercie opisanej  „MOS” w sekretariacie Dyrekcji POSiR ul.

Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań z dopiskiem „oferta MOS” – liczy się termin wpływu oferty do sekretariatu.

Termin składania ofert: 15.07.2016 do godz. 12.00

Zamawiający ma prawo odrzucić oferty wpływające po wyznaczonym terminie.

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

Tomasz Szymoniak tel. 61 877 23 29 wewnętrzny 36 

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

zamówień publicznych.

12.07.2016
      ……………………………………………………..…

data i podpis Kierownika Oddziału/Działu/Pracownika 
na samodzielnym stanowisku
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