URBITOR Sp. z o.o.
ul. Chrobrego 105/107
87-100 Toruń
tel. (56) 669 43 01 ; fax (56) 660 48 20
e-mail : sekretariat@urbitor.pl

Toruń, dnia 6 marca 2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z planowaną realizacją montażu wentylacji mechanicznej w systemie rekuperacji
w budynku administracyjnym Urbitor Spółka z o.o. jako Zamawiający zwraca się z prośbą o
przesłanie oferty cenowej na Zaprojektowanie i montaż urządzeń i instalacji wentylacji
mechanicznej z rekuperacją
1. Opis przedmiotu zamówienia.
OPIS ZADANIA:
W ramach przebudowy budynku przy ul. Sz. Chełmińska 27 w Toruniu na potrzeby
administracyjne Zamawiający przewiduje zakup urządzeń wentylacji mechanicznej w
systemie rekuperacji wraz ich montażem.
Planuje się doprowadzenie powietrza zewnętrznego do adaptowanych pomieszczeń
biurowych w kondygnacji parterowej w budynku 2-kondygnacyjnym, z dachem płaskim.
Jednostka zewnętrzna ma być zamontowana na dachu budynku, bez ingerencji w poszycie
dachu.
W ramach prac budowlanych należy przewidzieć przejścia (przekucia) przez ściany, strop i
stropodach budynku. W budynku znajdują się sufity podwieszane. Przewiduje się montaż
kratek nawiewnych i wywiewnych w n/w pomieszczeniach, zgodnie z załączonymi rzutami
budynku;
Parter
Pom. 06 (13,0m² / 1 os.)
Pom. 07 (12,0m² / 1 os.)
Pom. 08 (11,0m² / 1 os.)
Pom. 04 (530m² / 10 os.)
Pom. 10 (12,0m² / 1 os.)
Pom. 11 (12,0m² / 1 os.)
Pom. 13 (10,5m² / 1 os.); w przypadku braku możliwości włączenia do istn. pionu wenylacji
grawitacyjnej
SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ:
Parter
- rekuperacja z istniejących pomieszczeń biurowych i holu
- kratki nawiewne i wywiewne montować w suficie podwieszanym po przeciwnych stronach
pomieszczenia

- przewody lokalizować w suficie podwieszanym
- przewody o zmniejszonej akustyce przepływu powietrza
Dach
- jednostka zewnętrzna oparta na dachu bez ingerencji w poszycie dachu
- w lokalizacji centrali wentylacyjnej na dachu należy uwzględnić planowany montaż
jednostek zewnętrznych klimatyzatorów, a także stan istniejących elementów i urządzeń na
dachu
Wykonawca zaprojektuje (projekt budowlany i wykonawczy) i wykona w uzgodnieniu z
Zamawiającym wentylację mechaniczną z rekuperacją zgodnie z n/w wymaganiami;
- dopływ i jakość powietrza dostosowane do wielkości pomieszczenia i ilości osób, zgodnie z
przepisami i normami
- izolacja termiczna rur w osłonie zbrojonej (taśma)
- przewody PVC lub stalowe w izolacji termicznej
- instalacja elektryczna związana wraz z zabezpieczeniami prądowymi
WYTYCZNE i UWARUNKOWANIA MONTAZOWE:
> Osoby wykonujące instalację montażu wentylacji powinny posiadać ważne certyfikaty i
uprawnienia do wykonywania niniejszego zadania
> Na nowo instalowane urządzenia oferowanej firmy niezbędna jest autoryzacja producenta dla
firmy instalującej do montażu;
> Montaż musi zostać zakończony odpowiednimi protokołami
> Wszystkie prace montażowe powyżej w 2 m wykonać z wykorzystaniem podestu ruchomego;
> Firma po wykonaniu zadania dokona uruchomienia urządzeń i przekaże protokołem wraz z
wymaganą dokumentacją techniczną, certyfikatami, aprobatami i gwarancją na urządzenia i
montaż gotową i sprawną instalację.
2. Informacja o możliwości składania oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Informacja o możliwości składania ofert cząstkowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
4. Termin związania ofertą.
Zamawiający ustala termin związania ofertą na 30 dni licząc od terminu składania ofert.
5. Termin wykonania zamówienia.
Zamawiający ustala termin wykonania zamówienia na okres od dnia 18 marca 2019 r. do
dnia 26 marca 2019r.

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie ofert :
1. Cena – 100%
7. Informacje dotyczące wykluczenia wykonawców:
a) złożenie oferty po terminie,
b) brak podpisu osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy.
8. Wymagania i warunki Zamawiającego
a) Do oferty musi być dołączony wypełniony i podpisany formularz ofertowy- załącznik
nr 8
b) Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, ale
również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
c) Niniejsze zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w
rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie kształtuje
zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyn oraz bez
wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny
za jego wykonanie.
e) Zamawiający wymaga 24 miesięcznej gwarancji na całość zamówienia. W okresie
gwarancji Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia realizacji usługi
polegającej na usuwaniu usterek w terminie do 7 dni od daty pisemnego jej zgłoszenia
Wykonawcy.
9. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w sekretariacie Spółki ul. Chrobrego 105/107, 87-100 Toruń.
Dopuszcza

się

możliwość

składania

ofert

pocztą

elektroniczną

na

adres:

sekretariat@urbitor.pl. W przypadku składania oferty w wersji papierowej na kopercie proszę
umieścić napis :
„Postępowanie ofertowe na Zaprojektowanie i montaż urządzeń i instalacji wentylacji
mechanicznej z rekuperacją”

Ofertę (formularz ofertowy w załączeniu) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 14 marca 2019 roku do godz. 10.00 .

Załączniki:
1,2,3,4,6,7) rzuty
8) Formularz ofertowy

Prezes
Zarządu Urbitor Sp. z o. o.
Wojciech Świtalski

