
 

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

   

         

ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa 76, Poland 

Tel.(48)(22) 648-38-56, Tel. sekr.: 754-26-10; Fax: (48) (22) 757-66-45; E-mail: bgpas@obpan.eu 

 

 

 

Zapytanie ofertowe  
 

I. ZAMAWIAJACY: 

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej 

w Powsinie , ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa,  tel. 22 6483856 w. 212 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie i montażu części wentylacji 

mechanicznej w pomieszczeniu nr  11 Banku Nasion w siedzibie zamawiającego. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Dostawa: 

 aparat grzewczo wentylacyjny – szt. 2:  

 elektroniczny regulator temperatury 

 czerpnia powietrza komplet -  szt. 2 

 

Usługa robót budowlanych 

 

 demontaż grzejników c.o. – szt.2 

 wybicie otworów o wym. 62,5 cm x 12,5 cm – szt.2 

 montaż nawietrzników kompletnych – szt.2 

 roboty murarskie i malarskie w obrębie prowadzonych prac 

 montaż i podłączenie dostarczonych aparatów wraz z elektronicznym 

temperaturowym sterowaniem aparatu 

 

Wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji. 

 

Przed złożeniem oferty wykonawca powinien dokonad wizji lokalnej obiektu. Dopuszcza się 

możliwośd przyjęcia własnej koncepcji dostarczenia podgrzanego powietrza do pomieszczenia w 

ilości do 800 m3/h. 

 

 

POLSKA AKADEMIA NAUK 
OGRÓD BOTANICZNY – CENTRUM ZACHOWANIA RÓŻNORODNOŚCI 

BIOLOGICZNEJ W POWSINIE 

 POLISH ACADEMY OF SCIENCES 
BOTANICAL GARDEN – CENTER FOR BIOLOGICAL DIVERSITY 

CONSERVATION IN POWSIN 
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III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
Wymagany termin wykonania zamówienia: do 22.12.2011 
 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Oferta powinna zawierad następujące elementy: 

 Cenę netto za dostarczenie i wykonanie usługi, 

 Parametry techniczne oferowanego aparatu grzewczo wentylacyjnego, 

 Datę sporządzenia oferty, 

 Pieczęd firmową, 

 Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

 Czytelny podpis wykonawcy. 
 
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Oferta powinna byd przesłana za pośrednictwem: poczty, faxu, poczty elektronicznej na 
adres: e-mail: ob.sekr@obpan.pl do dnia 09.12.2011 
 
VI.OCENA OFERT 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
1 – Cena 100% 
 
VII. ZAŁĄCZNIKI 
 

1. rys. 1 – elewacja budynku 

2. rys. 2 – rzut pomieszczenia 

3. rys. 3 – rys. otworów 
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