załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania zamówień
o szacunkowej wartości poniżej 30.000 euro netto
w PWiK Sp. z o.o.

TO/DG/121/2020
dotyczy: zapytania ofertowego na kalibrację czujników metanu i siarkowodoru
1.

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowy przegląd systemu detekcji gazów firmy Atest- Gaz A.M.
Pachole który obejmuje:
kalibrację czujników:
- DI 0826, DI 0827, DI 0828, DI 0829
- CI 5076, 5077, 5078, 5107, 5108
- CM 7526
przegląd centralek do w/w czujników:
- centralka ALPA P -17 CA 6257
- centralka Eco ALPA P-17 CK 5158
- centralka Sigma Control LPW-072-A
- kontrola zaworu elektromagnetycznego (odcinającego dopływ gazu) – 1szt

2.
3.

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 14 dni od daty złożenia zamówienia
Ofertę należy:
- przesłać pocztą w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie opisanej "Zapytanie ofertowe nr
TO/DG/121/2020 na kalibrację czujników Atest – Gaz " na adres PWiK Sp. z o.o. ul. Marklowicka 15,
44-300 Wodzisław Śl. do dnia 25.11.2020r., decyduje data wpływu, lub
- złożyć w Kancelarii Spółki w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie opisanej "Zapytanie ofertowe nr
TO/DG/121/2020 na kalibrację czujników Atest – Gaz " do dnia 26.11.2020r. do godz. 9.00, lub
- przesłać faksem na numer 032 456 38 80 do dnia 26.11.2020r. do godz. 9.00, lub
- przesłać drogą elektroniczną na adres poczta@pwik-wodzislaw.pl podając w tytule nazwę i numer
zapytania ofertowego, do dnia 26.11.2020r. do godz. 9.00
Oferty należy składać wyłącznie w złotych polskich netto (PLN).
Osoba do kontaktu :
Michalina Sobik; tel. 32 453 12 40, wew. 223 ;m.sobik@pwik-wodzislaw.pl.
Sławomir Lazar; tel. 32 453 12 40, wew. 222; slawek.lazar@pwik-wodzislaw.pl
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Uwaga; Przegląd i kalibracja powinna być przeprowadzona przez osoby posiadające certyfikat
producenta upoważniający przeprowadzenia w/w zakresu robót i potwierdzona protokołem przeglądu i
kalibracji. Miejsce przeprowadzenia kalibracji – „Oczyszczalnia Ścieków Karkoszka II”, 44 – 300
Wodzisław Śl. ul. Czyżowicka 131. Oferowana cena powinna zawierać koszty dojazdu.

4.
5.

6.
7.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zarządzenie nr 37/2017 z dnia 15.12.2017r. w sprawie udzielania zamówień
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30.000 euro w PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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