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Zapytanie ofertowe 

  

na przegląd techniczny i konserwację gaśnic oraz hydrantów stanowiących wyposażenie 

pojazdów i budynków MZK 

 

 
1. Zamawiający 

Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Spółka z o.o., 21-500 Biała 

Podlaska ul. Brzegowa 2, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział 

Gospodarczy pod numerem 0000300622, NIP: 537-24-84-178,   REGON 060317256,  

kapitał zakładowy spółki 20.680.000,00 zł,  zaprasza do składania ofert w trybie 

zapytania ofertowego na wykonanie zadania: 

 

„Przegląd techniczny i konserwacja gaśnic oraz hydrantów” 

 

 

2. Informacje o przedmiocie zapytania 

       1. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie: 

a) przegląd techniczny i konserwację gaśnic proszkowych w ilości 87 szt 

               ( 26 szt GP-2, 2 szt GP-1, 59 szt GP-6 )                                                      

b) przegląd techniczny i konserwację hydrantów – 6 szt, 

c) przegląd techniczny i konserwację agregatu śniegowego AS-30 – 2 szt 

      2. Realizacja zamówienia –  czerwiec 2018r, termin po uzgodnieniu z Wykonawcą. 

3. Płatność nastąpi przelewem w ciągu 14 dni na podstawie faktury za faktyczną ilość  

    sprawdzonych gaśnic. 

      4. Przedmiotowe usługi będą wykonywane w siedzibie MZK w Białej Podlaskiej,  

          ul. Brzegowa 2.       

      5. Zamawiający wytypuje pracownika, który będzie towarzyszył osobie wykonującej 

          usługi. 

      6. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu protokół z wykonanych czynności. 

 
3. W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy: 

      1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami  

           ustawowymi i obowiązującymi przepisami, 

       2. wykonają usługę zgodnie z zasadami i w sposób określony w PN, 

       3. posiadają  uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w zamówieniu usług, 

  4. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a  

           także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, 

       5. zagwarantują sprawność badanego i naprawianego sprzętu przez okres min. 1 roku, 

       6. złożą ofertę na druku załączonym do niniejszej specyfikacji. 

     
4.   W niniejszym zapytaniu ofertowym – oferty oceniane będą na podstawie 

        następujących kryteriów: 

  Najniższa cena – 100% 
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5. Termin i miejsce składania, otwarcia ofert. 

      Oferty należy składać w terminie do dnia  18 czerwca 2018 r. do godz. 13
30

   

       w zamkniętej kopercie z dopiskiem „przegląd sprzętu ppoż” w następujący sposób: 

- przesłać pocztą pod adresem: MZK w Białej Podlaskiej Sp. z o.o. 

                                               21-500 Biała Podlaska, ul. Brzegowa 2 

- złożyć osobiście, adres j/w, pokój nr 4 

 

      Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 18 czerwca 2018 roku  

      o godzinie 14
00

. 

 

6. Wymagane dokumenty  

1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

      działalności gospodarczej ( kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem 

      przez oferenta), 

2.   aktualny certyfikat do wykonywania czynności wymienionych w zapytaniu.  

 

7. Uwagi końcowe     

1.   Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 

2.   Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek       

      części zamówienia. 

3.   Zamawiający nie przewiduje zebrania oferentów. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia bądź unieważnienia zapytania  

    ofertowego. 

      4.   Kontakt: 

            - telefon 83 3432795 

            - fax       83 343 27 95 

            - e-mail: sekretariat@mzkbp.pl 
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                                      OFERTA CENOWA WYKONAWCY  

 

 

                                                                                         Do 

                                                                                        Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego 

                                                                                             w Białej Podlaskiej Spółka z o.o. 

                                                                                        21-500 Biała Podlaska, ul. Brzegowa 2 

 

 

     Nawiązując do ogłoszenia o zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu urządzeń 

gaśniczych, oferuję wykonanie usługi w cenie: 

                                                              

1. Gaśnica proszkowa GP-1  - 2 szt                     

             cena przeglądu netto……………zł/szt 

                   cena naprawy netto……………..zł/szt 

 

2. Gaśnica proszkowa GP-2   - 26 szt                    

             cena przeglądu netto…………….zł/szt 

                   cena naprawy netto……………..zł/szt  

 

3. Gaśnica proszkowa GP-6   - 59 szt                     

                  cena przeglądu netto…………….zł/szt 

                  cena naprawy netto……………..zł/szt 

 

4. Agregat śniegowy  AS-30   - 2 szt                                

            cena przeglądu netto…………….zł/szt 

 

5. Hydrant wewnętrzny   - 6 szt                            

             pomiar ciśnienia netto……………..zł/szt 

                    

 

 

 

 

 

 
                                                                                         …………………………. 

                                                                                                           (pieczątka firmy oferenta) 

 

 

 

 


