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„Przegląd sprężarkowni z wymianą
filtra i oleju przy zbiorniku wodnym
w Gołuchowie – NW Pleszew – ZZ
Kalisz”

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Kaliszu
Kolegialna 4
62-800 Kalisz

tel.(62) 600 60 17

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.



Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
PO.ZPU.2.2811.10.2021

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
16.06.2021 09:00

Termin złożenia oferty
23.06.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem prac jest wykonanie kompletnego serwisu sprężarkowni na
zbiorniku wodnym  w Gołuchowie wraz z wymianą części eksploatacyjnych filtru i
oleju. W celu prawidłowego funkcjonowania sprężarki, ze względów
bezpieczeństwa i zgodnie z zaleceniami serwisu wykonującego przegląd
eksploatacyjny przeprowadza się coroczny przegląd sprężarki z wymianą części
eksploatacyjnych tj. filtru i oleju.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej
nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
nie dotyczy

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
nie dotyczy

Warunki realizacji umowy
Załącznik nr 2 - wzór zlecenia



Załącznik nr 3 - OPZ

Branże CPV

50531300-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprężarek

Pliki do pobrania
Zapytanie ofertowe PO.ZPU.2811.10.2021 pdf, 248.13 KB

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy docx, 18.81 KB

Załącznik nr 2 - Wzór zlecenia pdf, 148.77 KB

Załącznik nr 3 - OPZ pdf, 96.13 KB

Załącznik nr 4 - Formularz cenowy docx, 14.65 KB

Ogłoszenie o wyborze oferty pdf, 34.7 KB
Dodano po publikacji w dniu 25.06.2021 09:22:32

Komunikaty zamawiającego
Data

Opublikowane przez

Treść

25.06.2021 09:32:12

Aleksandra Szymańska

Wybór oferty
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Aleksandra Szymańska

„Przegląd sprężarkowni z wymianą filtra i oleju przy zbiorniku wodnym w Gołuchowie – NW Pleszew –
ZZ Kalisz” (PO.ZPU.2.2811.10.2021)
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Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty
FP Spomax S.A
Kaliska 61/63
63-400 Ostrów Wlkp.

Nie mam konta

Nie masz konta? Żaden problem.

Kontynuuj przez szybką rejestrację

lub

Zarejestruj nowy profil

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

E-mail/Login  Hasło

 Zapamiętaj mnie

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link
aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/oferent
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/register
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/przypomnij
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/register/aktywacja,Ponownie-wyslij-link-aktywacyjny.html
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