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    Postępowanie nr 9/2019 

 
Postępowanie w trybie konkursowym  

na wykonanie przegl ądu oraz czyszczenia i dezynfekcji  
wymienników indukcyjnych klimatyzacji Velovent. 

 
  

„Biuro Centrum” Sp. z o.o. w Katowicach ogłasza konkurs ofert na wykonanie prac 
konserwacyjnych indukcyjnych szafek klimatyzacyjnych Velovent 1 900 szt. obejmujących: 

• czyszczenie i dezynfekcję odpowiednimi środkami bezpiecznymi dla ludzi, 
• sprawdzenie stanu wymienników (zapowietrzenie, zużycie korków i ich ewentualna 

wymiana), 
• demontaż parapetów i blach osłonowych w celu uzyskania dostępu do urządzeń  

i następnie ich ponowny montaż, a jeżeli zajdzie potrzeba wykonanie demontażu mebli 
oraz ich ponownego montażu. 

Wykonanie prac możliwe jest w godzinach nocnych od 20°° do 6°° rano na wszystkie dni tygodnia.  
W celu pomocy w przygotowaniu oferty jako materiał tylko o charakterze orientacyjnym 
załączamy chronometraż jaki został wykonany przygotowania oferty jako materiał tylko  
o charakterze orientacyjnym załączamy chronometraż jaki został wykonany przy realizacji tych 
prac. 
 
OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ: 
1. Cenę netto + Vat wykonania przedmiotowych prac obejmującą robociznę  

i materiały dla jednej sztuki wymiennika Velovent. 
2. Opis technologii i organizacji prac uwzględniające niezakłócone funkcjonowanie obiektu. 
3. Czas realizacji od podpisania umowy. 
4. Referencje z prac wykonywanych w ostatnim roku w zakresie instalacji ciepłowniczych  

i klimatyzacyjnych.  
5. Polisa ubezpieczeniowa. 

 

Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie oznaczone napisem „oferta” oraz „numerem 
postępowania” w biurze Spółki (pokój 172 lub 189) do dnia 29.07.2019 r. 
 
Ogłaszający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.  
W przypadku unieważnienia postępowania, ogłaszający nie ponosi kosztów postępowania.  
 
W sprawie dodatkowych informacji i wizji w obiekcie proszę się zwrócić do Pana Piotra Matejczyk 
pod nr tel. 32 207-27-46 lub 32 207-21-82. 
 
Oferta powinna by ć ważna, co najmniej przez 60 dni licz ąc od dnia 29.07.2019 r.   
Katowice, 08.07.2019 r. 
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