
Jastrowie 13.04.2015 r. 

Modyfikacja zapytania ofertowego na „Dostawę urządzeń klimatyzacyjnych oraz montaż                       

i uruchomienie instalacji klimatyzacji  w budynku administracyjnym Urzędu Gminy i Miasta                     

w Jastrowiu” 

Dot. Zapytania ofertowego na dostawę urządzeń klimatyzacyjnych oraz ich montaż i uruchomienie instalacji 

klimatyzacyjnej w budynku administracyjnym Urzędu i Gminy  w Jastrowiu.  

Uprzejmie informujemy, iż modyfikacji ulega:  

W dziale dokumentacja projektowa 

Jest podana dokumentacja projektowa do zadania nr 1 natomiast nie ma dokumentacji technicznej do zadania 

nr 2. W związku z tym dołącza się dokumentację  projektową na zadanie nr 2  

W dziale zapytanie ofertowe dotyczące opisu przedmiotu zamówienia  

jest: Zadanie II – Dostawa urządzeń oraz montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji w budynku 

administracyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu (piętro). 

Do schłodzenia przeznaczony jest pok. Nr 14 

Przewody instalacji klimatyzacyjnej należy prowadzić  w korytkach ażurowych wykonanych ze stali    

cynkowej (korytarz) oraz w osłonach (pomieszczenie biurowe). 

Do chłodzenia przewidziano montaż klimatyzatora typu VRF multisplit KX firmy MITSUBISHI HEAVY  

INDUSTRIES z dwoma jednostkami wewnętrznymi i jednostką zewnętrzną. 

W skład jednostek wewnętrznych wchodzą następujące klimatyzatory: 

klimatyzator MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES typ SRK50ZJ-S lub  równoważny     klimatyzator  

firmy FUJTSU  szt. 1 

ma być: Zadanie II – Dostawa urządzeń oraz montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji w budynku 

administracyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu (piętro). 

Do schłodzenia przeznaczony jest pok. Nr 14 

Przewody instalacji klimatyzacyjnej należy prowadzić  w korytkach ażurowych wykonanych ze stali    

cynkowej (korytarz) oraz w osłonach (pomieszczenie biurowe). 

Do chłodzenia przewidziano montaż klimatyzatora typu VRF multisplit KX firmy MITSUBISHI HEAVY  

INDUSTRIES z dwoma jednostkami wewnętrznymi i jednostką zewnętrzną. 

W skład jednostek wewnętrznych wchodzą następujące klimatyzatory: 

klimatyzator MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES typ SRK50ZJ-S lub  równoważny     klimatyzator  

firmy FUJTSU  szt. 2 

 

Modyfikacji ulega załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, stanowiący formularz ofertowy Wykonawcy. 

Warunki gwarancji:  

Udzielamy 60 miesięcznej gwarancji na zamontowane urządzenia klimatyzacyjne oraz na wykonane roboty          

i użyte materiały. 

 Inne punkty formularz ofertowego pozostają bez zmian. 

W załączeniu: 

1. Dokumentacja projektowa na zadanie nr 2 

2. Aktualny, obowiązujący wzór formularza 

 

Sporządził: Eugeniusz Łyczywek 

 


