
ZAPYTANIE OFERTOWE

Nieruchomość Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres ul. Smardzewska 17, 19 Poznań
Data 01.08.2017 roku
Temat Wykonanie opomiarowania wody oraz energii cieplnej
Numer oferty SMA/03/2017

Szanowni Państwo,

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Smardzewska 17 i 19 w Poznaniu
(Zamawiający)  zwraca  się  z  prośbą  o  przedstawienie  oferty  cenowej  na  wykonanie
opomiarowania  wody  zimnej,  ciepłej  oraz  energii  cieplnej  na  potrzeby  centralnego
ogrzewania w niżej wymienionym zakresie:

Lp Nazwa urządzenia Typ Producent Ilość

1 Ciepłomierz  co  z  modułem
wejść imp na powrocie

Multical 602 Ultraflow 54
Qn = 10 m3/h dn 40

Kamstrup 2

2 Wodomierz cwu JS Dn 25 Q = 3,5 m3/h Powogaz 1

3 Wodomierz na cyrkulacji JS Dn 25 Q = 1,5 m3/h Powogaz 2

4 Wodomierz JS zimnej wody Dn 25 Q = 3,5 m3/h Powogaz 1

5 Wodomierz MWN Dn 40 Q = 25 m3/h Powogaz 1

Dane techniczne:
1. Dwa budynki czterokondygnacyjne podpiwniczone,
2. Budynek nr 19 – dwufunkcyjny węzeł cieplny, o mocy 398 kW na potrzeby co i

247 kW na potrzeby cwu,
3. Węzeł  wyposażony  w  grupowy  licznik  ciepła  na  wejściu  oraz  podlicznik  na

powrocie co.
4. Węzeł zasila oba budynki.
5. Urządzenia  pomiarowe  będą  służyły  jedynie  do  wewnętrznego  rozbicia  zużycia

mediów dla budynków 17 i 19.

Uwaga: 
1. Należy podać RMS.
2. Opracowanie techniczne dot. opomiarowania stanowi załącznik nr 1 do zapytania

ofertowego.
3. Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  dostarczenie  wymaganych,  aktualnych  atestów

wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń oraz karty katalogowe.
4. Oferta musi zawierać informacje:

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

Termin przesyłania ofert: do 23.08.2017 r.

Oferty prosimy kierować :

• drogą mailową: malgorzata.filipiak@palatyn.pl 
• osobiście w siedzibie firmy: PALATYN Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o. o.

Miejsce realizacji zamówienia: ul. Smardzewska 17 i 19 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 


