Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Białymstoku
15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3
tel. 85 742 53 78
fax 85 742 21 04
e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl

Białystok, 8 września 2016 roku
Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców
WA.2600.250.2016
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WA.2600.250.2016 na usługę dotyczącą
remontu instalacji wentylacyjnej w WIOŚ w Białymstoku, Delegaturze w Łomży
Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku w związku z toczącym się
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługę remontu instalacji wentylacyjnej w WIOŚ w
Białymstoku, Delegaturze w Łomży zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia
oferty cenowej.

Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji wentylacyjnej w budynku Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku Delegatura w Łomży ul. Akademicka 20
Szczegółowy zakres usług przedstawia się następująco:
1. remont instalacji c.o. na potrzeby centrali wentylacyjnej:
•

wymiana niezbędnych termometrów, manometrów, zaworów bezpieczeństwa, izolacji rurociągów,
izolacji wymiennika płytowego, zaworów odcinających, zaworów spustowych, zaworu mieszającego
z napędem sterownym automatyką centrali

•

remont układu zasilania CW uwzględniającego rozdzielenie na układ pierwotny (wodny) i wtórny (
glikolowy) za pomocą płytowego wymiennika ciepła

•

wymiana nagrzewnicy wodnej ciepła centrali wentylacyjnej PM LUFT
2. wymiana istniejącej automatyki sterującej centralą wentylacyjną z uwzględnieniem
montażu przetwornicy częstotliwości płynnej regulacji wentylatora nawiewu ww. centrali
3. naprawa instalacji elektrycznej zasilania centrali wentylacyjnej
4. wymiana zużytych filtrów 4 komplety
5. napełnienie instalacji wodnych, glikolowych wykonanie próby ciśnieniowej
6. uruchomienie instalacji, szkolenie obsługi

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:
•

termin wykonania zamówienia: do 30 października 2016 roku

•

termin płatności: 30 dni od dnia wystawienia faktury
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania przez Wykonawców wizji lokalnej w obiekcie

Delegatury w Łomży, przy ul. Akademickiej 20. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu
spotkania pod numerem telefonu: 87 218 21 69, w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku od
7:00 do 15:00.
Ofertę wraz z wypełnionym formularzem oferty oraz parafowanym wzorem umowy prosimy
złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 16 września 2016 roku, do godziny 12:00

-pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.legumina@wios.bialystok.pl
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