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Szczecin, 2023.03.10 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej 

Postępowanie nr TRI/04/2023 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie sektorowym podprogowym 

 

 

A. OPIS ZAMÓWIENIA 

 
I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „DĄBIE” Sp. z o.o. 
ul. Struga 10, 70-784 Szczecin 
KRS: 112852 
Kontakt: tel. 91 4668216, fax. 91 4643529, mail. inwestycje@spad.szczecin.pl 
 

II. Przedmiot zamówienia:  Modernizacja ogrzewania pomieszczeń budynku warsztatowego. 
 

III. Szczegóły zamówienia: 

Obecnie pomieszczenia w budynku są ogrzewane grzejnikami naściennymi Faviera zasilanymi 
wysokoparametrowym czynnikiem grzewczym dostarczanym przez SEC. 
Modernizacja ma polegać na zastąpieniu grzejników w pomieszczeniach w których jest ich więcej niż pięć 
wodnymi nagrzewnicami nadmuchowymi z automatyką sterowania. 
Zbędne grzejniki (ok. 90 sztuk) podlegają demontażowi natomiast na pozostałych (ok. 70 szt.) należy 
zamontować zawory termostatyczne wysokoparametrowe. 
Dodatkowo wymagany jest montaż automatyki istniejącego nadmuchu do lakierni w centrali wentylacyjnej. 
Na poniższym szkicu na żółto zaznaczone są pomieszczenia sugerowane do zamiany systemu ogrzewania na 
nadmuchowe. 

IV. Informacje dodatkowe: 

 prace instalacyjne powinny być zakończone najpóźniej do końca sierpnia 2023r a czynności regulacyjne 
po rozpoczęciu sezonu grzewczego 

 powstały przy pracach złom stanowi własność Zamawiającego 

 prace powinny być prowadzone w sposób nie utrudniający funkcjonowania zaplecza warsztatowego 

 wszystkie powstałe odpady Wykonawca usuwa na swój koszt 

 wymaga się podania proponowanej ilości nagrzewnic, ich rozmieszczenia na załączonym planie 
pomieszczeń, mocy cieplnych, producenta i typów 

 na wniosek Wykonawcy możliwa płatność w dwóch transzach (pierwsza transza po udokumentowaniu 
pierwszej części poniesionych kosztów) 

 umowa będzie przewidywała kary umowne: 10 % ceny umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy i 1 % za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody materialne powstałe podczas 
wykonywania zleconych prac. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, negocjacji cenowych z wybranym 
wykonawcą  lub odstąpienia od wyboru oferty 

 oględziny obiektu możliwe w dni robocze w godz. 9-11 po wcześniejszym umówieniu mailowym 

 wszelkie zapytania możliwe tylko w formie faksowej lub mailowej 

 wskazane jest  załączenie do oferty referencji i wykazu zrealizowanych prac podobnego rodzaju 

V. Sposób składania ofert: 

Ofertę cenową należy złożyć na niniejszym formularzu, zawierającym części A i B, drogą mailową, 
faksową, pocztową lub osobiście do pokoju 101. 
Termin składania ofert: do dnia 2023.03.24  do godz. 13’00. 
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………………………… dnia ………………… 

 

B. OFERTA do opisu zamówienia nr TRI/04/2023 

 

 

Nazwa i adres Oferenta:  ……………………………………………………………... 

                                               ……………………………………………………………… 

NIP………………………… 

Osoba do kontaktu, telefon, mail:………………………………………………………………… 

 

Potwierdzam dysponowanie stosownymi kwalifikacjami, wiedzą oraz środkami technicznymi, 
organizacyjnymi i materialnymi  niezbędnymi do realizacji zamówienia wg opisu w części A. 

Potwierdzam przeprowadzenie oględzin obiektu przed wyceną usługi i uwzględnienie w cenie wszystkich 
składników mających na nią wpływ łącznie z drobnymi pracami dodatkowymi, które mogą wyniknąć w trakcie robót. 

Deklaruję gotowość podpisania umowy z Zamawiającym spełniającej wszystkie wymogi zawarte w powyższym 
opisie zamówienia. 

Oferuję następujące warunki wykonania zamówienia: 

1) cena ryczałtowa całościowa netto usługi …………………………… zł 

2) proponowana data rozpoczęcia prac………………. 

 
Szczegóły oferty: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

podpis w imieniu Oferenta 

i pieczątka imienna 

…………………………………… 

pieczątka firmowa 


