
ZAPYTANIE OFERTOWE

Nieruchomość Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres ul. Saperska 36A-B, 38A-B
Data 04.05.2017 r.
Temat Rozbudowa systemu domofonowego
Numer oferty SA36/01/2017

Szanowni Państwo,

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Saperska 36A-B, 38A-B w Poznaniu

(Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty  cenowej  na wykonanie prac

rozbudowy systemu domofonowego w niżej wymienionym zakresie:

1. Zakup i montaż kasety CDNP5SL w kolorze brązowym lub szarym młotkowym – 2

sztuki;

2. Zakup i montaż modułu czytnika breloczków 5ACC w kolorze brązowym lub szarym

młotkowym – 3 sztuki;

3. Zakup i montaż przycisku wejścia przy drzwiach wejściowych – 2 sztuki;

4. Zakup  i  montaż  wkładek  patentowych  wraz  z  przerobieniem  pod  klucz  obecnie

używanych – 2 sztuki;

5. Zakup i montaż elektrozaczepu w drzwiach wejściowych – 2 sztuki;

6. Zakup i montaż zamków do drzwi wejściowych – 2 sztuki;

7. Zakup i montaż zasilacza do kaset domofonowych – 3 sztuki;

8. Zakup i montaż kabla OMY – ca 11 m;

9. Zakup i montaż kabla UTP 4x2x0,5 – ca 20 m;

Uwaga: 

1. Proszę podać koszt  robocizny, sprzętu oraz materiału niezbędnego do wykonania

wyżej wymienionych prac.

2. Ilość materiałów oraz długość okablowania należy sprawdzić na miejscu.

3. Oferta musi zawierać informacje:

• jaki będzie okres gwarancji

• potwierdzenie, że okres ważności oferty wynosi min. 6 miesięcy

4. W ofercie cenowej należy podać:

• nazwę materiałów przyjętych do wyceny,

• szacunkowy termin wykonania prac,

• do  oferty  cenowej  należy  dołączyć  wszystkie  karty  techniczne  materiałów

przyjętych do wyceny.

Termin przesyłania ofert: do 23.05.2017 r.



Oferty prosimy kierować:

• drogą  mailową:  inspektor  działu  technicznego:  dawid.dudzik@palatyn.pl ;

malgorzata.filipiak@palatyn.pl 

• osobiście w siedzibie firmy: PALATYN Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o. o.

Miejsce realizacji zamówienia: ul. Saperska 36A, w Poznaniu,

W razie jakichkolwiek pytań lub uzgodnień  oraz  w celu ustalenia spotkania na terenie

nieruchomości  prosimy  o  kontakt  telefoniczny  lub  mailowy  z  inspektorem  działu

technicznego:

Dawid Dudzik
tel. 513 038 034
dawid.dudzik@palatyn.pl


