
Zapytanie cenowe

Teatr Polski w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia ofert na:

1. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych i serwi-
sowania urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w Teatrze Polskim
(szczegółowy opis  w załączniku nr 1)

2. Termin realizacji zamówienia: rok  2020

3. Miejsce i termin złożenia oferty: Teatr Polski, Bielsko-Biała, ul. Kołłątaja 4, sekretariat
          do 16.12.2019 r. do godz. 12.30 lub przesłać na adres    
          e-mail: administracja@teatr.bielsko.pl

4. Termin otwarcia ofert: 16.12.2019 r. godz. 13.00

5. Warunki płatności: przelew 14 dni

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Danuta Cieśla tel. 507 545 876

7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w    języku 
polskim.

Bielsko-Biała. 9.12.2019 r.

mailto:administracja@teatr.bielsko.pl


 TREŚĆ OFERTY:
1. Nazwa wykonawcy................................................................................................................
2. Adres wykonawcy...............................................................................................................
3. NIP      ...................................................................................................................................
4.  Regon....................................................................................................................................
5. Nr rachunku bankowego.....................................................................................................
6.Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

- jeden przegląd techniczny:
Cena netto..........................................zł
(słownie złotych.....................................................................................................................................................)
Cena brutto.........................................zł 
(słownie złotych........................................................................................................................)

- prace serwisowe:
stawka roboczogodziny 1 serwisanta
Cena netto..........................................zł
(słownie złotych.....................................................................................................................................................)
Cena brutto.........................................zł 
(słownie złotych........................................................................................................................)

stawka za 1 km
Cena netto..........................................zł
(słownie złotych.....................................................................................................................................................)
Cena brutto.........................................zł 
(słownie złotych........................................................................................................................)

7. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do         
niego zastrzeżeń.

8.Termin realizacji zamówienia........................................................................

9.Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

dnia............................................

podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej



Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Okresowe przeglądy techniczne i konserwacja urządzeń wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych wraz z automatyką powinny zostać wykonane trzy razy w roku.

Minimalny zakres prac wykonywanych podczas przeglądu technicznego:

- kontrola central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych i agregatów chłodniczych podczas 

pracy,

- kontrola stanu technicznego: wentylatorów i zespołów napędowych wentylatorów, 

elementów mocowania, łożysk, kół pasowych, pasków klinowych, przepustnic itp.;

- kontrola układu automatyki,

- kontrola stanu zabrudzenia filtrów powietrza,

- kontrola szczelności obiegu chłodniczego, ciśnienia cieczy chłodzącej

2. Usługi w zakresie naprawy usterek i urządzeń powinny być wykonywane na każde 

wezwanie pracownika Teatru Polskiego.

3. Okres oczekiwania na podjęcie prac związanych z usunięciem usterki/naprawą urządzenia 

nie powinien być dłuższy niż 48 godz. od przekazania potwierdzonego wezwania.

4. Wykaz urządzeń zainstalowanych w Teatrze Polskim:

- centrale wentylacyjne ROSENBERG – 3 szt.

K1 (galeria II p, kawiarnia I p., garderoby w budynku głównym Teatru)

K2 ( kabiny oświetleniowców, akustyków, kawiarnia w podziemiach w budynku głównym 

Teatru)

K5 (scena i kuluary  w budynku głównym Teatru)

- centrala wentylacyjna VBW – 1 szt.

K3 (budynek Małej Sceny)

- centrala wentylacyjna Clima Gold – 1 szt.

K4 (widownia w budynku głównym Teatru)

- centrala wentylacyjna MISTRAL SLIM – 2 szt

(pomieszczenia w piwnicach budynku głównego Teatru)

- agregat chłodniczy CLIMAVENTA – 2 szt.

- klimakonwektory – 3 szt.

(amplifikatornia, tyrystorownia w budynku głównym Teatru)


