
 

 

 Warszawa, 18.07.2022r. 

 

Zamawiający: 

Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA 

Ul. Jana Kazimierza 16, 

01-248 Warszawa 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

CF CEFARM SA w Warszawie zaprasza do złożenia ofert na kompleksowe czyszczenie 

kanałów wentylacji mechanicznej  w  budynku magazynowym znajdującym się przy ul. Jana 

Kazimierza 16 w Warszawie 

 

Zakres prac: 

 

• zabezpieczenie miejsca wykonywania prac,  

• czyszczenie wewnętrznej powierzchni przewodów wentylacyjnych nawiewnych i wyciągowych, 

• czyszczenie central wentylacyjnych; 

• czyszczenie pozostałych elementów instalacji wentylacji mechanicznej takich jak: kratki 

wentylacyjne, anemostaty, przepustnice itp., 

• dezynfekcje wszystkich czyszczonych elementów w wykorzystaniem środków posiadających 

właściwe atesty i dopuszczenia, 

• wykonanie badań mikrobiologicznych metodą zderzeniową i metodą odciskową, 

• wykonanie dokumentacji zdjęciowej bądź video z przeprowadzonych prac – stan przed  

i po czyszczeniu, 

• uprzątnięcie miejsca wykonywanego zlecenia w tym utylizacje powstałych odpadów zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 

 

Przybliżona długość kanałów wentylacyjnych 

Piwnica 
Szatnia 1  

3,5 m 

Szatnia 2 

3 m 

Szatnia 3 

23,5 m 

Korytarz 

17 m 

Parter Rura 1 - 68,1 m Rura 2 - 61,6 m 

Piętro I 9 m 

Piętro II 11,5 m 

Piętro III 12 m 

Piętro IV 16,5 m 

Piętro V 16,5 m 

Dach 4,5 m 

Łącznie 243,7 m 



 

 

Kryteria akceptacji zapytania ofertowego: 

 
• Cena, 

• Gwarancja na wykonane prace,  

• Czas realizacji,  

• Mile widziane udokumentowane doświadczenie w realizacji podobnych zleceń.  

 

 

Zleceniobiorca zapewnia: 

 

• Wykwalifikowaną kadrę posiadającą niezbędne doświadczenie i uprawnienia do wykonania pracy,  

• Materiały do zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac,  

• Materiały i sprzęt niezbędne do realizacji niniejszego zlecenia.  

 

Zamawiana usługa winna być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności 

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 ze zm.), Ustawy z dnia 14 marca 1985 

r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 ze zm.), Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 

o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 452 ze zm.) 

 

 

Przed złożeniem oferty, po uprzednio ustalonym terminie, zapraszamy na wizję lokalną w obiekcie 

przy ul. Jana Kazimierza 16 w Warszawie.  

 

Przewidywany termin realizacji zlecenia: pierwsza połowa października 2022  

 

 

Oferty proszę przesyłać drogą mailową do dnia 12.08.2022 r. na adres: 

ofertyinfrastruktura@cefarm.com.pl w temacie wpisując „oferta czyszczenie wentylacji”  

 

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.  

 


