
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nieruchomość Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres ul. Saperska 36A-B, 38A-B
Data 29.12.2015r.
Temat Prace naprawcze po przeglądzie PPOŻ
Numer oferty SA36/03/2015

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

naprawczych systemu PPOŻ w niżej wymienionym zakresie:

1. Drzwi pożarowe

• regulacja sprężyny naciągowej (drzwi do śmietników) – 3szt.

• uzupełnienie brakujących uszczelek pęczniejących – 3szt.

2. Pożarowe wyłączniki prądu:

• montaż wyzwalaczy pożarowych w wyłącznikach kompaktowych – 9szt.

• podłączenie okablowania w rozdzielniach oraz wyłącznikach – kpl.

• wymiana wyłączników pożarowych w hali garażowej – 4szt.

• wykonanie okablowania wyłącznika pożarowego w klatce 36A – mb

• montaż oznaczeń wyłączników ppoż – kpl.

3. Oddymianie:

• oznakowanie przycisków oddymiania - kpl

• naprawa, wymiana okablowania w niedziałających przyciskach – mb

• naprawa, wymiana uszkodzonych przycisków oddymiania – kpl

• wymiana akumulatora centrali sterującej AFG 2004 (klatka 36A) – 1szt.

• wymiana akumulatora centrali sterującej RWA-2A (klatka 36B/A, 36B) – 2szt.

• naprawa uszkodzonego zamka centrali siłownika klapy (klatka 38A i 38B) – 2szt.

4. Wentylacja - hala garażowa:

• montaż brakującego falownika – 1szt. 

• podłączenie oraz prawidłowe skonfigurowanie szafy automatyki – kpl.

• wymiana uszkodzonego czujnika gazu – 3szt.

• podłączenie do szafy automatyki centralek sterujących – kpl.

• wykonanie odpowiedniej dokumentacji – kpl

5. Oświetlenie ewakuacyjne:

• wymiana akumulatorów w lampach – 6szt.



Termin przesyłania ofert: do 11.01.2016 r.

Oferty prosimy kierować

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

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

Miejsce realizacji zamówienia: ul. Saperska 36A-B, 38A-B 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
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