ZAPYTANIE OFERTOWE
w zakresie montażu liczników energii elektrycznej w
budynkach nr 11 i 20/21 należących do kompleksu
nieruchomości położonej przy
ul. Komitetu Obrony Robotników 39
w Warszawie.
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Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o. o. będące właścicielem nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie
przy ul. Komitetu Obrony Robotników 39, zaprasza do złożenia oferty cenowej w zakresie montażu liczników
energii elektrycznej w budynkach o nr 11 i 20/21 na ternie nieruchomości.
Charakterystyka budynków:
a) budynek 11
Budynek o przeznaczeniu warsztatów mechanicznych. Łączna ilość punktów przeznaczonych pod
zamontowanie licznika 10 sztuk. W budynku znajduje się instalacja elektryczna wykonana w części z aluminium
i w części z miedzi.
b) budynek 20/21
Budynek o przeznaczeniu magazynowo – produkcyjnym. Łączna liczba punktów przeznaczonych do montażu
licznika 8 sztuk.
Oferta cenowa powinna zawierać informacje w zakresie:
1. Wykonania inwentaryzacji istniejących instalacji
2. Propozycję rozdzielnia wspólnie użytkowanych instalacji
3. Wykonanie WLZ
4. Montaż liczników wraz z zabezpieczeniem i rozdzielnicą
5. W razie konieczności wykonie nowej instalacji zasilającej poszczególnych użytkowników
6. Gwarancja na jakość wykonanych robót

Oferty cenowe proszę przedstawić osobno na poszczególne budynki.
Składnie ofert
Oferty cenowe prosimy składać w terminie do dnia 24 września 2021 roku w zakodowanej wersji na adres
mailowy: mbednarczyk@tfsilesia.pl. Hasło do oferty prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy
mdomanska@tfsilesia.pl z dopiskiem opomiarowanie budynków.
Oferty nie spełniające wyżej wymienionego warunku zostaną odrzucone.
Informujemy, że z uwagi na fakt położenia część nieruchomości na terenie strzeżonym lotniska im. Fryderyka
Chopina odbycie wizji lokalnej jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z Panem
Marcinem Bednarczykiem pod nr telefonu 575 660 118.
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