
 

  

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr.  Z1/2/04/2020                 Puławy 07.04.2020r.                               

 

Wykonanie przeglądów oraz wpisów do „Centralnego Rejestru Operatorów”, agregatów 

chłodniczych znajdujących się na terenie Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. 

 

Zamówienie obejmuje wykonanie przeglądów następujących urządzeń: 

1. WSAT - XSC 2 170E nr fabr. AA1KU31F0003 

2. WSAT - XSC 2 170E nr fabr. AA1KU31F0004 

3. WSAT - XSC 2 160D nr fabr. AA1KU21E0009 

4. WSAT - XSC 2 90D nr fabr. AA1KW51E0012 

5. WSAT - XEE 802 nr fabr. AA9H1W1E0008 

6. WSAT - XEE 702 nr fabr. AA9H1N1E0007 

7. AQWACOOL VC 110H-ZP 

8. YLCA-20G1TC 380T 

Przeglądu i wpisu do „Centralnego Rejestru Operatorów” należy dokonać: 

 Dla urządzeń wymienionych w pkt. 1-6 dwukrotnie, w terminach do 30 kwietnia 2020r                   

i do 30 listopada 2020r. 

 Dla urządzeń wymienionych w pkt. 7-8 jednokrotnie w terminie do 30 kwietnia 2020r. 

Przegląd obejmuje następujące czynności (zależnie od typów urządzeń): czyszczenie skraplaczy, 

kontrola mocowań wentylatorów, agregatu, sprężarek, pomp, kontrola łożysk, ewentualne 

smarowanie, kontrola naciągu pasków klinowych, kontrola ewentualnie czyszczenie styków 

styczników i przekaźników, kontrola ewentualna wymiana filtrów, kontrola obwodów 

elektrycznych, pomiary prądów pracy, kontrola nastaw, kalibracja czujników, kontrola 

szczelności obwodów freonowych, kontr. zawilgocenia układu, pomiary parametrów pracy temp. 

i ciśnienia układu freonowego. 

Podczas przeglądu należy wykonać wszystkie sprawdzenia wynikające z ustawy z dnia 15 maja 2015r. 
„o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluoryzowanych gazach 
cieplarnianych” oraz wymaganych ustawą wpisów do „Centralnego Rejestru Operatorów” 

Firma oraz pracownik wykonujący sprawdzenie powinni przedstawić stosowne certyfikaty zgodnie 

z w/w ustawą. 

Rozliczenie wykonanych prac nastąpi w dwóch transzach, po wykonaniu przeglądów 

przewidzianych do 30 kwietnia 2020r i do 30 listopada 2020r. 

Płatność za usługę zostanie dokonana po dostarczeniu protokołów serwisowych, protokołów 

badania szczelności i dokonaniu wpisów do Centralnego Rejestru Operatorów w terminie 14 dni na 

podstawie  dostarczonej faktury. 

 



 

  

 

 

 

Kryterium wyboru wykonawcy jest najniższa cena rozumiana jako suma ceny za przeglądy 

przeprowadzane do 30 kwietnia 2020r. i za przeglądy przeprowadzane do 30 listopada2020r. 

1. Cena powinna być podana w złotych polskich i obejmować cenę w rozumieniu art. 3 ustawy z 9 

marca 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług. (Dz. U. z 2019 r. poz. 178). Cena 

oferty powinna być podana w PLN cyfrowo i słownie z zaokrągleniem do dwóch miejsc po 

przecinku. 

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 

wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

3. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych 

polskich. 

4. Zamawiający informuje, że jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 

od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej  

ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty 

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

Oferty należy składać do 17 kwietnia 2020r. do godz. 15.00 listownie na adres PPNT, ul. Ignacego 

Mościckiego 1, 24-100 Puławy lub drogą elektroniczną na adres email biuro@ppnt.pulawy.pl. 

Informacji telefonicznych udziela Andrzej Burek pod numerem tel. 81 464 63 16. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 
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