
Świnoujście, 09.07.2020r.

Zapytanie ofertowe Nr 16/MDK/2020
dla zamówienia publicznego o wartości netto do 30 000,00 euro

1.Zamawiający: Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/1 zaprasza do
złożenia  oferty  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na:  „  Przegląd
i  konserwację  urządzenia  UPS  Sentinel  5  Plus  10  kVA,  wymianę  akumulatorów,
kondensatorów i wentylatorów”.

2.Opis  przedmiotu  zamówienia:  Przeprowadzenie  przeglądu  i  konserwacji  urządzenia  
UPS Sentinel 5 Plus 10 kVA  w Amfiteatrze Miejskim w Świnoujściu, ul. Szopena 30  w tym
w szczególności:

1) sprawdzenie urządzenia w czasie pracy pod obciążeniem,
2) wymiana  kompletu  (30  szt.)  akumulatorów  AV  15Ah  -  12  V  oraz  zabranie

i przekazanie do utylizacji starych akumulatorów,
3) wymiana kompletu kondensatorów DC ( 10 szt.),
4) wymiana kompletu wentylatorów ( 2 szt.) ,
5) przygotowanie raportu z przeprowadzonego przeglądu i konserwacji urządzenia UPS.

3. Termin realizacji zamówienia: do 24.07.2020r. 

4. Warunki płatności: 21 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

5.  Sposób przygotowania oferty:

1) Ofertę  należy  sporządzić  na   formularzu  ofertowym  stanowiący  załącznik  nr  1  
do niniejszego zapytania.

2) W ofercie należy podać cenę brutto za całościowe wykonanie usługi, uwzględniając
wszystkie koszty, w tym koszty dojazdu. Cena podana przez wykonawcę jest  cena
ostateczną i nie ulega zmianie.

6. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę wypełnioną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 
ofertowego należy przesłać pocztą, pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście (pok. Nr 319) 
na adres Zamawiającego:
Miejski Dom Kultury,
ul. Wojska Polskiego  72-600 Świnoujście 
tel/fax 91 321 59 49
email: gosp@mdk.swinoujscie.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.07.2020 r. do godziny 12:00.

7. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena

mailto:gosp@mdk.swinoujscie.pl


8.Osoba do kontaktu:
Anna  Socha  -  tel.  91 327  87  63,  lub  osobiście  w  Miejskim  Domu  Kultury,  ul.  Wojska
Polskiego 1/1, pokój 321, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00.

9.Zamawiający  zastrzega  sobie   prawo  do  unieważnienia  postępowania  i  nie  dokonania
wyboru  oferty  bez  podania  przyczyny  i  bez  możliwości  dochodzenia  przez  oferentów
roszczeń z tego tytułu.

Zatwierdzam


