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Szczecin, dnia 20.11.2017r. 

ZAPYTANIE CENOWE 

Dotyczy: Oferty cenowej na przegl ąd agregatów próżni firmy Tepro wraz z urządzeniami 
towarzyszącymi. 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie zwraca si ę  z prośbą  o 
przedstawienie oferty cenowej na przegląd agregatów próżni firmy Tepro wraz z urz ądzeniami 
towarzyszącymi w lokalizacji: 70-891, Szczecin, ul. A. Soko łowskiego 11. Ofertę  należy przedstawi ć  
na formularzu nr 1 stanowi ącym załącznik do zapytania cenowego. 

Uwagi 
• 

1. Przegląd winna wykonać  osoba (firma) posiadaj ąca autoryzacje i przeszkolenie producenta 
urządzeń . 

2. Termin realizacji zlecenia: do 30 dni od daty otrzymania zlecenia. 
3. Termin p łatności: 30 dni od daty protokolarnego odbioru prac oraz otrzymania prawid łowo 

wystawionej faktury VAT. 
4. Prosimy o złożenie oferty z terminem ważności 30 dni. 
5. Szpital umoż liwia dokonanie wizji lokalnej po wcze śniejszym uzgodnieniu. 

Osoba do kontaktu: Hubert Pa ńka tel. 91 47 17 804 , 91 44 27 403. 

Ofertę  cenową  należy złożyć  do dnia 27.11.2017r. do godziny 143°  w kancelarii Szpitala na terenie 
SPWSZ w Szczecinie ul. A. Soko łowskiego 11, bądź  drogą  mailową  na adres 
r:),? n k a -zecin. 1. 

Załączniki: 
1. Formularz ofertowy. 

Lokalizacje: 71-455 Szczecin, ul. Arko ńska 4 
Centrala: 91 813 90 00 
Fax. 	91 813 90 09 

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11 
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13 
Fax. 	91 462 04 94 



1 

załącznik nr 1 do zapytania cenowego 

Formularz ofertowy 
na wykonanie zarnówienia p.n. : 

"Przegląd agregatów próżni firmy Tepro wraz z urządzeniami towarzyszącymi lokalizacja: A. Soko łowskiego 11". 

kaz urządzeń  podlegających przeglądowi i konserwacji oraz zakres prac: 

I.p. lokalizacja nazwa urządzenia producent ty , model 
rok 

produkcji 
nr 

fabryczny 

zakres 
konserwacji 

przeglądu 

wynagrodzenie 
ryczaltowe netto 

[zł] 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ś rodkowe skrzyd ło bg. 
pom. 01108a agregat 
prożni 1 

Agregat próżni 1 AVA-250M Tepro AVA-250M 2013 070 przgląd roczny* 

2 
wschodnie skrzyd ło bg 
porn. -039a agregat prózni 

2 
Agregat próżni 2/1 AV-160 Tepro AV-160 2010 123 przgląd roczny** 

3 
wschodnie skrzyd ło bg 
porn. -039a agregat prózni 
2 

Agregat próżni 2/2 AV-160 Tepro AV-160 2010 026 przgląd roczny** 

4 
wschodnie skrzydło bg 
porn. -005 agregat prózni 3 

Agregat próżni 3 AVA-250M Tepro AVA-250M 2006 011 przgląd roczny*** 

Razem zł  

* Zakres przeglądu i konserwacji Agregatu próżni 1 typ AVA-250M obejmuje wszystkie wymagane przez producenta czynności 2 latach 
pracy w szczególności : 

1 Przegląd i konserwacja 3 szt. pomp próżniowych AT63B w tym: 
1.1 wymiana filtrów mg ły olejowej 
1.2 wymiana oleju 

2 przegląd zbiornika 
3 wymiana filtrów bakteryjnych 
4 mycie naczynia obserwacyjnego 
5 Sprawdzenie automatyki sterującej 

*" Zakres przeglądu i konserwacji Agregatu pró żni 2 typ AVA-160M obejmuje wszystkie wymagane przez producenta czynno ści 2 latach 
pracy w szczególności : 

1 Przegląd i konserwacja 2 szt. pomp próżniowych AT63B w tym: 
1.1 wymiana filtrów mg ły olejowej 
1.2 wymiana oleju 

2 Przegląd zbiornika 
3 Wymiana filtrów bakteryjnych 
4 Mycie naczynia obserwacyjnego 
5 Sprawdzenie automatyki sterującej 

** Zakres przeglądu i konserwacji Agregatu pró żni 3 typ. AVA-250M obejmuje wszystkie wymagane przez producenta czynno ści 2 latach 
pracy w szczególności : 

1 Przegląd i konserwacja 3 szt. pomp próżniowych AT63B w tym: 
1.1 wymiana filtrów mg ły olejowej 
1.2 wymiana oleju 
1.3 dodatkowo wymiana 3 szt. "sprzegie ł" pomiędzy pompą  a silnikiem (w każdej pompie po 1 szt.) 

2 Przegląd zbiornika 
3 Wymiana filtrów bakteryjnych 
4 Mycie naczynia obserwacyjnego 
5 Sprawdzenie automatyki sterującej 

2 Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje: 
1 wszystkie koszty robocizny - wraz z narzutami; 
2 koszty dojazdu; 
3 koszty materia łów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 
4 koszty transportu wszystkich materia łów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

3 Wynagrodzenie ryczałtowe netto za przegl ąd i konserwacje wynosi 	 zł  
słownie 	  

4 Podatek VAT za przegląd i konserwacje wynosi 	 - zł  
slownie 	  

5 Wynagrodzenie ryczałtowe brutto Wykonanie przedmiotu zlecenia wynosi 	 zł  
slownie 	  

miejsce sporządzenia i data 	 podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy 
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