Warszawa, 13.07.2022 r.
Zamawiający:
Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA
Ul Jana Kazimierza 16
01-248 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE
CF CEFARM SA zaprasza do złożenia ofert na wymianę 5 sztuk uszkodzonych klimakonwektorów
w systemie Centralnej Klimatyzacji Wody Lodowej (CKWL)

Obecne urządzenia:
Uszkodzone fancoile francuskiej marki Airwell typ PHL, model podsufitowy w obudowie, każdy
o mocy chłodniczej ok 5 kW i konstrukcji dwururowej. Wyposażone i sterowane oddzielnie
za pomocą termostatu. Posiadają wentylatory trzybiegowe z regulacją obrotów, wymienne filtry
powietrza oraz tace ociekowe, z zasilaniem prawo lub w lewostronnym wyposażonym w zawory
odcinające.

Zakres prac:
• Zabezpieczenie miejsca wykonywania prac (ze szczególnym uwzględnieniem zamontowanej
infrastruktury),
• Przygotowanie powierzchni,
• Przygotowanie dokumentacji zdjęciowej z prowadzonych prac (przed i po),
• Demontaż starych fancoili,
• Montaż i uruchomienie nowych urządzeń,
• Uprzątnięcie miejsca zlecenia.

Kryteria akceptacji zapytania ofertowego
• Koszt zakupu urządzeń wraz z usługą wymiany 5szt. klimakonwektorów,
(z wyszczególnieniem cen jednostkowych: zakup urządzeń i usługi demontaż- montaż)
• Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego (okres gwarancji, ilość wymaganych przeglądów
w roku, koszt jednorazowego przeglądu w ramach serwisu gwarancyjnego),
• Mile widziane udokumentowane doświadczenie w realizacji podobnych zleceń.

Zleceniobiorca zapewnia
• Wykwalifikowaną kadrę posiadającą niezbędne doświadczenie i uprawnienia do wykonania pracy,
• Materiały do zabezpieczenia miejsca przeprowadzania prac,
• Materiały i sprzęt niezbędne do realizacji niniejszego zlecenia.
Przed złożeniem oferty, po uprzednio ustalonym terminie, zapraszamy na wizję lokalną w obiekcie
przy ul. Jana Kazimierza 16 w Warszawie.

Przewidywany termin realizacji zlecenia: do 12 sierpnia 2022 r.

Oferty proszę przesyłać drogą mailową do dnia 24.07.2022 r. na adres:
ofertyinfrastruktura@cefarm.com.pl w temacie wpisując „klimakonwektory 2022”
W sprawie ustalenia terminu wizji lokalnej prosimy o kontakt:
Aleksandra Wieczorek
e-mail: awieczorek@cefarm.com.pl
telefon: 22 634 03 12

* CF CEFARM SA po przeprowadzeniu analizy nadesłanych ofert zastrzega sobie prawo do kontaktu
z wybranymi Oferentami.
CF CEFARM SA zastrzega sobie prawo modyfikacji zapytania ofertowego z przyczyn technicznych
CF CEFARM SA zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

