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Załącznik nr 5 do Procedury      Rzeszów, dnia 05.11.2012 

 
 
Wykonawca 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 

 
 
 

Zapytanie Ofertowe 
 

Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów zaprasza do złożenia oferty na: 
 
 

WYKONANIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH I CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH 
ORAZ NAPRAW GAŚNIC I HYDRANTÓW STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW 
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 

 
Opis i zakres przedmiotu zamówienia:  
Za przegląd techniczny i czynności konserwacyjne Zamawiający uważa okresowe, zgodne z przepisami 

prawa i zasadami określonymi w: Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych                            

i gaśnic, w dokumentacji techniczno – ruchowej oraz w instrukcjach obsługi opracowanych przez ich 

producentów, sprawdzenie stanu technicznego mające na celu dopuszczenie (lub wycofanie) 

urządzenia z użytkowania. 

Przez remont Zamawiający uważa uzupełnienie środka gaśniczego w gaśnicach, regenerację – 

usuwanie rdzy, malowanie, itp., wymianę zużytych części czy podzespołów w poszczególnych 

rodzajach urządzeń. 

 

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2013 – 31.12.2014 
Warunki płatności: przelew 
Ofertę należy złożyć: 35-959 Rzeszów, ul. Rejtana 16 C – Dział Administracji p.19   

Termin złożenia oferty: 30.11.2012 włącznie 
 
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: 

Tadeusz Szajnar tel. 17 872 13 57, tszajnar@univ.rzeszow.pl 
Marzena Czyż - Karnas, tel. 17 872 10 93, mkarnas@univ.rzeszow.pl 
 
Sposób przygotowania oferty:  
Oferty pisemne, dostarczone do siedziby Zamawiającego w zaklejonej kopercie z dopiskiem                                     

„Przegląd i naprawa sprzętu gaśniczego” 

 
W treści oferty należy podać:  

1. Nazwę i adres Wykonawcy  

2. Cenę jednostkową netto za czynności przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych 

oraz remontu wszystkich urządzeń gaśniczych i p. poż wg wzoru ofertowego (załączniku nr 1). 

3. Koszt dojazdu do obiektów UR: 

- w Rzeszowie -          ………………………. zł/km 

- poza Rzeszowem - ………………………. zł/km (Krasne, Werynia, Iwonicz) 

4. Cenę za sporządzenie protokołów powykonawczych - ……………………… zł/szt. lub gratis 
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5. Uprawnienia oraz autoryzacje producentów do prowadzenia działalności związanej                                  

z wykonywaniem przeglądów technicznych sprzętu p.poż.   

6. Dokumenty stwierdzające, że oferent uprawniony jest do występowania w obrocie prawnym 

– wypis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. 

 

 

Uwaga: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

 

 

1. Nieudzielania odpowiedzi oferentom, których oferta nie zostanie uznana za najkorzystniejszą, 

2. Zawarcia umowy tylko z wybranym oferentem, 

3. Nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie. 

 

 

 

 

 

 

                ………………………………………………………. 

        Podpis kierownika jednostki 

                    Zamawiającej 
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Załącznik nr 1  

OFERTA CENOWA  

 

L.P. RODZAJ USŁUGI 
JEDNOSTKA 

MIARY 

CENA 

NETTO 

CENA 

BRUTTO 

1 

Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne gaśnic: 

GP 1x/z szt.   

GP 2x/z szt.   

GP 4x/z szt.   

GP 6x/z szt.   

GP 12x/z szt.   

GS 2x szt.   

GS 5x szt.   

GS 6 x szt.   

GS 8x szt.   

GS12 szt.   

2 Przegląd koca gaśniczego szt.   

3 

Przegląd techniczny hydrantu 

wewnętrznego z pomiarem ciśnienia i 

wydajności 

szt.   

4 

Przegląd techniczny hydrantu 

zewnętrznego z pomiarem ciśnienia i 

wydajności 

szt.    

5 Próba ciśnieniowa węży hydrantowych szt.   

6 

Remont/napełnienie gaśnicy: 

GP 1x/z szt.   

GP 2x/z szt.   

GP 4x/z szt.   

GP 6x/z szt.   

GP 12x/z szt.   

GS 2x szt.   

GS 5x szt.   

GS 6x szt.   

GS 8x szt.   

GS 12 szt.   

7 Wymiana manometru gaśnicy proszkowej szt.   

8 Wymiana głowicy GP 2 szt.   

9 
Wymiana uszkodzonego węża z tubą do 

GS-5 

szt.   

10 
Wymiana uszkodzonego węża z 

prądownicą do GP 6 

szt.   

13 Wymiana uszkodzonego zaworu GS5/GS2 szt.   

14 
Legalizacja zbiornika gaśnicy z próbą 

ciśnienia GP6, 12, GS5 x 

szt.   

15 
Inne czynności, części zamienne, które 

zdaniem Oferenta mogą mieć miejsce 

szt.   
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