Załącznik nr 1
Formularz ofertowy

..........................................
(miejscowość, data)

OFERTA
na wykonanie usługi Przeglądu Serwisowo-Technicznego urządzeń zainstalowanych
w kotłowniach Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej
1. Pełna nazwa podmiotu ubiegającego się o realizację zamówienia:
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. Adres .............................................................................................................................................
tel.: ................................. faks ..................................... e-mail ......................................................
3. NIP.....................................

REGON.......................................

4. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z umową.
5. Niniejszym składamy ofertę dla Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej na
wykonanie przeglądu i konserwacji central klimatyzacyjno-wentylacyjnych i klimatyzacji:

L.p.

Rodzaj kosztów

J.m. Ilość

1 Przegląd i konserwacja central klimatyzacyjno
sekcyjnej (Kuchnia)

1. Centrala wentylacyjna VBW Engineering
BS-5(50)-P (2 szt.)
- oględziny ogólne oraz ocena stanu
technicznego,
- ocena stanu zespołu wentylatorowego,
- sprawdzenie stanu przekładni pasowej
oraz pasków klinowych,
- wymiana filtrów,
- sprawdzenie nastaw parametrów zadanych
na sterownikach,
- sprawdzenie jakości połączeń
w rozdzielnicach sterujących.
- sprawdzenie poprawności pracy automatyki,
- konserwacja elementów mechanicznych,
- konserwacja urządzeń sygnalizacyjnych,
i wykonawczych (termostaty, presostaty,
czujniki, siłowniki),
- oczyszczenie wymienników ciepła,
- kontrola zabrudzenia lamel nagrzewnicy
i ich czyszczenie, odpowietrzenie
nagrzewnicy.
2. Centrala wentylacyjna VBW Engineering
BS-3(50)-L (1 szt.)
- oględziny ogólne oraz ocena stanu
technicznego,
- ocena stanu zespołu wentylatorowego,
- sprawdzenie stanu przekładni pasowej

szt.
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oraz pasków klinowych,
- wymiana filtrów,
- sprawdzenie nastaw parametrów zadanych
na sterownikach,
- sprawdzenie jakości połączeń
w rozdzielnicach sterujących.
- sprawdzenie poprawności pracy automatyki,
- konserwacja elementów mechanicznych,
- konserwacja urządzeń sygnalizacyjnych,
i wykonawczych (termostaty, presostaty,
czujniki, siłowniki),
- oczyszczenie wymienników ciepła,
- kontrola zabrudzenia lamel nagrzewnicy
i ich czyszczenie, odpowietrzenie
nagrzewnicy.
3. Centrala wentylacyjna VBW Engineering
BS-1(50)-L (1 szt.)
- oględziny ogólne oraz ocena stanu
technicznego,
- ocena stanu zespołu wentylatorowego,
- sprawdzenie stanu przekładni pasowej
oraz pasków klinowych,
- wymiana filtrów,
- sprawdzenie nastaw parametrów zadanych
na sterownikach,
- sprawdzenie jakości połączeń
w rozdzielnicach sterujących.
- sprawdzenie poprawności pracy automatyki,
- konserwacja elementów mechanicznych,
- konserwacja urządzeń sygnalizacyjnych,
i wykonawczych (termostaty, presostaty,
czujniki, siłowniki),
- oczyszczenie wymienników ciepła,
- kontrola zabrudzenia lamel nagrzewnicy
i ich czyszczenie, odpowietrzenie
nagrzewnicy.

2 Przegląd i konserwacja central wentylacyjnoklimatyzacyjnych (hala sportowa)

1. Centrala wentylacyjna Clima-Produkt
G-GOLEM-O-04-SE-FC4/CHE/PF/WHC-R
(1 szt.)
- oględziny ogólne oraz ocena stanu
technicznego,
- ocena stanu zespołu wentylatorowego,
- sprawdzenie stanu przekładni pasowej
oraz pasków klinowych,
- wymiana filtrów,
- sprawdzenie nastaw parametrów zadanych
na sterownikach,
- sprawdzenie jakości połączeń
w rozdzielnicach sterujących.

szt.
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- sprawdzenie poprawności pracy automatyki,
- konserwacja elementów mechanicznych,
- konserwacja urządzeń sygnalizacyjnych,
i wykonawczych (termostaty, presostaty,
czujniki, siłowniki),
- oczyszczenie wymienników ciepła,
- kontrola zabrudzenia lamel nagrzewnicy
i ich czyszczenie, odpowietrzenie
nagrzewnicy.
2. Centrala wentylacyjna Clima-Produkt
G-GOLEM-O-01-SE-FC4/CHE/WHC/PF-L
(1 szt.)
- oględziny ogólne oraz ocena stanu
technicznego,
- ocena stanu zespołu wentylatorowego,
- sprawdzenie stanu przekładni pasowej
oraz pasków klinowych,
- wymiana filtrów,
- sprawdzenie nastaw parametrów zadanych
na sterownikach,
- sprawdzenie jakości połączeń
w rozdzielnicach sterujących.
- sprawdzenie poprawności pracy automatyki,
- konserwacja elementów mechanicznych,
- konserwacja urządzeń sygnalizacyjnych,
i wykonawczych (termostaty, presostaty,
czujniki, siłowniki),
- oczyszczenie wymienników ciepła,
- kontrola zabrudzenia lamel nagrzewnicy
i ich czyszczenie, odpowietrzenie
nagrzewnicy.
3. Centrala wentylacyjna Clima-Produkt
G-GOLEM-O-01-SE-FC4/CHE/WHC/PF-L-s
(2 szt.)
- oględziny ogólne oraz ocena stanu
technicznego,
- ocena stanu zespołu wentylatorowego,
- sprawdzenie stanu przekładni pasowej
oraz pasków klinowych,
- wymiana filtrów,
- sprawdzenie nastaw parametrów zadanych
na sterownikach,
- sprawdzenie jakości połączeń
w rozdzielnicach sterujących.
- sprawdzenie poprawności pracy automatyki,
- konserwacja elementów mechanicznych,
- konserwacja urządzeń sygnalizacyjnych,
i wykonawczych (termostaty, presostaty,
czujniki, siłowniki),
- oczyszczenie wymienników ciepła,
- kontrola zabrudzenia lamel nagrzewnicy
i ich czyszczenie, odpowietrzenie

nagrzewnicy.
Przegląd i konserwacja układu klimatyzacyjnego (Kuchnia)

3

1. DAIKIN (7 szt. jednostek wew. oraz 2 szt. jednostek zew. RXYQ20T7Y 1B i RXYQ16T7Y 1B)
- ogólna ocena stanu urządzenia,
- przegląd obudowy klimatyzatora (parownika
i skraplacza)
- kontrola połączeń elektrycznych
klimatyzatora,
- czyszczenie parownika i agregatu skraplacza
(jednostki zewnętrznej),
- sprawdzenie układu odprowadzenia skroplin,
- kontrola ciśnienia i szczelności układu
chłodniczego,
- kontrola funkcji sterowania,
- kontrola pracy układu silnik – wentylator,
- przegląd agregatu chłodniczego (zgodnie
z DTR),
- dezynfekcja i odkażanie parownika,
- uzupełnienie czynnika chłodniczego,
- sprawdzenie parametrów pracy (instalacji
freonowej)

szt.

9

Razem

6. Zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w zaproszeniu oraz złożenia oferty w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

.....................................................................
podpisy osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy

