Warszawa 2021-05-17

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.
ul. Obozowa 43
01-161 Warszawa
Przedmiot zamówienia (z wyszczególnieniem rodzaju asortymentu/towaru jego ilości oraz
jednostki miary):
Modernizacja myjni samochodowej na terenie bazy MPO przy ul. Tatarskiej 2/4.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są prace związane z modernizacją myjni samochodowej na terenie bazy
MPO przy ul. Tatarskiej 2/4.
Główne elementy modernizowanej myjni przedstawia załącznik nr 1 (założenia techniczne myjni)
oraz schemat technologiczny urządzeń zamontowanych i podlegających wymianie oraz czyszczeniu
w działającej myjni przedstawia załącznik nr 2 (schemat technologii myjni). Załącznik nr 3 instrukcja obsługi i użytkowania zamontowanej myjni oraz Załącznik nr 4 - Wzór oferty.
Zmodernizowana myjnia samochodów ciężarowych musi posiadać poniższe cechy funkcjonalności i
właściwości:
1.

sześć niezależnych punktów mycia i dezynfekcji w tym możliwość pracy w dwóch punktach
odbioru jednocześnie;

2.

mycie wodą ciepłą z dodatkiem chemii;

3.

mycie wodą ciepłą czystą;

4.

mycie wodą zmiękczoną;

5.

mycie szczotką;

6.

możliwość przeprowadzania dezynfekcji;

7.

zdalne sterowanie zintegrowane z obecnie istniejącym;

8.

zintegrowanie z istniejącym systemem zaopatrzenia w media;

9.

użytkowanie całoroczne również w okresie zimowym.

Parametry techniczne myjni:
- ciśnienie max 160 bar;
- wydatek max 2000 l/h;
- wymiary pomieszczenia technicznego 4m na 0,6m.

Zakres prac:
1.

demontaż starego oraz montaż nowego układu pompowego;

2.

modernizacja instalacji układu zmiękczania wody;

3.

modernizacja i doposażenie punktów odbioru;

4.

modernizacja instalacji wysokociśnieniowej;

5.

przegląd oraz integracja układu pompowego z urządzeniami myjni;

6.

modernizacja układów zasilania i sterowania;

7.

montaż bębnów automatycznych do węzłów wysokościowych;

8.

przegląd pozostałych elementów technologii pod kątem zużycia i sprawności działania.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
1.

dokumentacji powykonawczej z zestawienie zamontowanych urządzeń (wersja:
papierowa 4 egz.,na informatycznym nośniku danych 1egz.);

Wymagania stawiane Wykonawcom:
1.

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2.

Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego do wykonania
przedmiotu zamówienia samodzielnie lub dysponowanie odpowiednim zespołem osób.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania
w m. st. Warszawie Sp. z o.o. do zawarcia umowy.
Przed złożeniem oferty zlecamy zapoznać się z zakresem planowanych prac w istniejącej myjni przy
ul. Tatarska 2/4.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 2021-08-31.
Wymagany okres gwarancji wynosi: 36 miesięcy
Termin składania ofert upływa w dn.: 2021-05-28 o godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej
za przedmiot zamówienia: Janusz Kotlarski
Tel. kontaktowy: 22 39 10 240
Oferty należy nadesłać w jednej z następujących form:
- drogą mailową na adres: zun@mpo.com.pl
- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43
Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:

cena- 100%

Zapraszamy do składania ofert.

