
Świdnik, dnia 18.09.2013r 

 

FORMULARZ OFERTY 
Na serwis i konserwację systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej Ventus oraz 10 szt. 

klimatyzatorów.  

 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO 

 
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód 

w Lublinie z siedzibą w Świdniku 

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 

21-040 Świdnik 

NIP: 712 323 52 53 

Tel.081-4648701; 4648702; fax 081-4648834 

 
II. Nazwa przedmiotu zamówienia 

 
 Serwis i konserwacja systemu wentylacji nawiewno - wywiewnej Ventus oraz 10 szt. 

Klimatyzatorów. 

 

III. Wymagania związane z wykonaniem : 
 
1. W skład systemu wchodzą: 

1. 22 centrale wentylacyjne 

2. 29 wentylatorów 

10 klimatyzatorów (6szt. TOSHIBA moc 4kW; 2szt. TOSHIBA moc 3,19 kW; 1 szt. 

Fujitsu moc 4 kW; 1szt. Fujitsu moc 12 kW) 
2. Obsługa serwisowa ma na celu zapewnienie poprawności działania urządzeń 
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych przez jak najdłuższy okres czasu. 
 W ramach obsługi  serwisowej Serwis zobowiązany jest do wykonania następujących 
czynności:  
a) względem urządzeń klimatyzacyjnych: 

• oględzin zewnętrznych instalacji chłodniczej, armatury i połączeń elektrycznych, 

• oczyszczania i umycia skraplaczy i parowników, 

• sprawdzenia nastaw presostatów, 

• sprawdzenia szczelności połączeń, 

• sprawdzenia i udrożnienia odpływu skroplin, 

• sprawdzenia poprawności zasilania energia elektryczną, 

• sprawdzenia poprawności działania urządzenia, 

• sprawdzenia  ilości czynnika chłodniczego , 

• dbałości o estetyczny wygląd urządzenia. 
 
           b)  względem central wentylacyjnych: 

● oględzin ogólnych i oceny stanu technicznego urządzeń 
● sprawdzenia działania wentylatorów i falowników 
● oceny pracy przepustnic podczas ich zamykania i otwierania 
● sprawdzenia stopnia zabrudzenia filtrów 
● wymiany filtrów (dwa razy w roku) 
● oceny pracy siłowników zaworów i przepustnic 
● oceny stanu wymienników ciepła 
● sprawdzenia działania elementów wykonanych (tj. siłownik przepustnic) 
● sprawdzenia stanu podłączeń elektrycznych,   



● kontroli parametrów pracy i przetestowania układu automatyki kontrolno pomiarowej, 
sprawdzenia poprawności działania, 

         c) względem wentylatorów: 

● sprawdzenia poprawności parametrów pracy urządzeń, 
● sprawdzenia pomiarów prądów pracy urządzeń, 
● sprawdzenia stanu elementów wentylatora 
● sprawdzenia stanu łożysk, 
● wyczyszczenia łopat wentylatora 

3. Czynności, o których mowa w ust. 2 będą wykonywane z następująca częstotliwością:  
a) względem urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych dwa razy do roku, 
b) względem urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowni raz na kwartał, 
c) względem central wentylacyjnych dwa razy do roku, 
d) względem wentylatorów dwa razy do roku 
 

Oferta powinna zawierać ceny bieżącej konserwacji, przeglądów, programowania oraz 

koszty dojazdu, a ponadto ceny części ulegających normalnemu zużyciu, materiały 

eksploatacyjne (filtry, uszczelki, paski klinowe, żarówki, bezpieczniki, łożyska, itp.  

IV. Ofertę należy: 

a)  złożyć w formie pisemnej w terminie do 25.09.2013r do godziny 10.00 (osobiście 

pok.108; faksem 81 4648834 lub e-mailem na adres jkowalski@lublin-wschod.sr.gov.pl)  

według schematu zawartego w Formularzu Oferty, 

 

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: 

Jacek Kowalski 

 

V. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE. 

 

VI. Nazwa i adres WYKONAWCY  

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

NIP .................................................. 

                                                                                                            
 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

cenę netto za jeden przegląd urządzeń klimatyzacyjnych:....................................zł./szt. 

słownie netto: ........................................................................................................................zł. 

stawka podatku VAT:...............................%. 

cenę netto za jeden przegląd centrali wentylacyjnych:....................................zł./szt. 

słownie netto: ........................................................................................................................zł. 

stawka podatku VAT:...............................%. 

cenę netto za jeden przegląd wentylatorów :....................................zł./szt. 



słownie netto: ........................................................................................................................zł. 

stawka podatku VAT:...............................%. 

 cenę netto 1 roboczogodziny w przypadku potrzeby usunięci awarii 

systemu:....................................zł. 

słownie netto: ........................................................................................................................zł. 

stawka podatku VAT:...............................%. 

 2. Deklaruję ponadto: ……………………………………………………………………….. 

a) termin wykonania zamówienia: ....................................... , 

b) okres gwarancji: .......................................,  

c) warunki płatności- przelew:............................... dni, 

d) ..................................................................., 

3. Oświadczam, że: 

• zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.   

• w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy, w miejscu i 

terminie określonym przez Zamawiającego.  

4. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

1. ................................................................... 

2. ................................................................... 

3. ................................................................... 

4. ................................................................... 

 

 

................................dn. ............................                                  

 

 

 

 ............................................. 
       pieczątka i podpis osoby uprawnionej (Wykonawcy) 

         
 

 
 


