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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

[oferta cenowa]

Zespó1 Szkół lv Clzenvioncc_l-csżcz}nach zaprasza clo zŁlżenla <)fuńv ccno$,cj na wykollanie

klimatyzacji w 3 salach lekcl,jnyclr rvg specl,fikacji na potlzcby pro.jektu ,,ZSCL - akademia

llowoczesncgo kształcenia III" osi prior}łctou,cj /1,, dzia]ania 11,J,. poddziałania 1/.2,_i,

rcaliZo\\'anego lv rarnach Regionalncgo PtolTanu opelacyjnego Województ\\,a §laśLlego nc

]ata 2014-]020 współlinansowancgo zc środkó\ł Uiii Europejskiej *,rarlach Europcjskiegcl

Funcluszu Społeczrrcgo,

Tenrrin lvykonania zarrrórvicnjc od 18listopada do l4 grudnia 2020r.

Zamawiający inlbrrnuje jcdnoczcśnie. że zanrórvienie zostanic udżic]onc Wykonarvcy, który

zaotćrqe rrajniższa ccnę. \Vykonawca może Zaplo|ollo\\,ać t/ko jedną cenę r nic lnl)ZU j(,l

ZmleniĆ po 7łoźcniu of'efiy, Negocjacle ccrry nic będą prowaclzone, llldana cena porYinna bvć

podana u, wartości bnrtto,

Of'cńa po\\,jnl1a b},c Złożona do l3 listopada 2020r. w siedzibie Zamalviajaccgo: Zespół Szkól

\\. C7ct\\,ionce_Leszczanach. ul,3 Maja :l2. ,ł4-230 Czerwiorrka-Les7c7vnv ]ub enaileln na

adles: lscll lr |()f.,tJ i)ll.r |!

)Dśt \ likJL ]J.

Zesia§ 3 klilnat},żacji \\,raz 7 nrontaźen do ponricszczeri, gdzie lealr7o§,ane będą zajęcia lekc1,1ne.

\! klżdej z nich 7najdujc się l7 stano\ł,isk konlpuierorvvclr, \\'ynlagane parametn, s}stcnó§,

chłodże ia \\ poszczeqtilnvch salach:

]. Pracowni DroElalli§t,vc?4§il]iz§)

o Moc chłodnjcza k]inatyż.tkna ] x 5,0 kW

o Napięcie"c7estotliwość 230]50\']HZ

o Klasł clcktywności enelgel}rc7nej nie nicj njź A+-

o llość biegó\\, ninimun 5

o M ontaż j ednostki że$nęirznej ściana Zachodnia lub pólnocna

o lnstalacja cicczolłr) gażo§,a i skroplin pro\ładżo a § systcnowych korytach
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o lilslalacja clcktrycżna pIrllvadzona rv sl,stenrow,,-ch korytach

o \\i prż\padku bfaku nożlirvości odprorł,adzenia gra$,itac!,jnego skloplin aleź,,-

zanrcntować pompkę skroplin

2, Praco\!ni lokalnvch sic!ilonĘurcro!,vch i sieciO§vc

o \foc chlodnicza klinralyzalora ] kW

o Napięcie"cżęStotliwość 230150V,/1Iz

o Klasa clektl,rł,rrtlści enelgetyc7neJ nię l niej i7 A1 ]

o Ilość biegó$ ninimunr 5

o \,lontaż j cdnostki Ze$nęn,Znej ściana $,schod ia lub pólnocna

o Inslalacja cieczoNo gazorva i skroplin prorvadzona \\,svstenrowych korylach

o InstalacJa eleklrycżna pro§,adzlrna \\ syslcnx)wvch kor\.tach

o W prz!,padku braku ntożliwości odprotr,,adzenia gral,itacylncgo skroplin nateźy

zanlonlou,ać poinpke sk,oplin

3. Placo*, i multimcdixllcjlorganiZacii reklalnv ( l7Zs)

o l\,Ioc chłodnicza k]ilnalyż.l1(n,a - 7 k\\r'

o \apięcielc7ęŃoil]wość ]30,/50\i'Hz

o Klasa ei'ekt}lrności enelgel}rcżną' llie nlltici niź A--
o ]]ość biegó!ł mrnilnum 5

o Nlullaż J ednostk i 7ew nęti,7nęj ściana wsclrotlnia lub pólnocna

o Instalacja ciccżou1) gazo§,a i skroplin prolradZona \\ systemowych koryłach

o ]nstalacja ęlektrvczna prorvadzorra rv svstemo§,!,ch kor\fuclr

o W pżypadku braku nlożli$oścj odpro\\adżcnia grawilac},jnego skroplin należy

zanlontolvać potnpkę skroplin

Cwarancja dot. ze§tawów klina§,ZacjiI

"/ nininlum -16 miesięc}'

,/ o ewarii łtkonarł.ca poiniilrnlorr,anv zosta|ie telel'o cln lub cnlai]enl,

/ sprzęt r]o naprarr,r" dostarczalr]- będzic na koszt \ł],konawcv t]rmą kuricrską lrrb osobiście orlebrani,

przcz u,ykorrarvcę

/ po napla§,ie wykonarvca dostarcza splzęt na swól koszl

,/ cżas skulecZnej napra\\,y nrax l:1dnL robocżvch lic7onvch od czasLl poinlilrnrorr,,ania rł,vkonal,cy

o auarLi do czasu dostalcZenia Spra[,nego sprzclu do Ztlma!\,iającego (rv ptzypadku LLicrrrt,żrru.eL

napra§,]enia \ł 1,u. lD oklcsic, dostalczony mtt być Spr7ęt ZaSlępczv 0 nic gorszych pararrretrach),

Cen,. brutl() należy podać w to7biciu a kosZ| k]inat,",zacli lv poszczcllólnvcll salach,



lJsługa bęclzic plarna na podsla\łie laktlir\,ż odIoc70n),nr 1e.ninenl pJatności 1.1 dni,
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