
Załącznik nr 3 do Regulaminu postępowania  

przy udzielaniu zamówień, których wartość 

jest niższa od kwoty 130 000 zł 

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert / ogłoszenie* 

1. Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych zaprasza do składania ofert w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia o wartości niższej niż kwota 130 000 zł na: 

Zakup, dostawa i montaż 15 klimatyzatorów w Wojewódzkim Ośrodku Terapii 

Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu  

(nazwa postępowania) 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

1) dostawa, montaż i uruchomienie 15 klimatyzatorów w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia 

i Współuzależnienia w Opolu, ul. Głodowska 25B o parametrach: 

• 11 urządzeń o wydajności chłodzenia min. 2,5 kW, 

• 3 urządzenia o wydajności chłodzenia min. 3,2 kW, 

• 1 urządzenie o wydajności chłodzenia min. 4,6 kW; 

2) montażu instalacji chłodniczej w odpowiednich kanałach montażowych wykończonych profilami 

systemowymi (zakończenie kanałów, przejścia, zmiany kąta), 

3) doprowadzenia zasilania np. z pobliskich gniazd 

4) zamocowania jednostek zewnętrznych na dachu w miejscu umożliwiającym serwis urządzeń, 

łącznie z konstrukcją wsporczą pod te urządzenia, 

5) montażu rurarzu instalacji chłodniczej i linii sterowniczej, 

6) wykonania trasy ewakuacji skroplin (grawitacyjnie) niepowodującej zacieków na ścianach, w 

przypadku braku takiej możliwości montaż pompek skroplin w celu wypompowana skroplin na 

dach, 

7) napełnienia urządzeń środkiem chłodniczym, 

8) uruchomienia klimatyzatorów w miejscach przeznaczenia, 

9) wykonania wszystkich niezbędnych prac remontowo-budowlanych na dachu budynku koniecznych 

do uszczelnienia przewiertu stropu, 

10) przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi urządzeń. 

 

3. Termin wykonania zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy. 

4. Warunki udziału w postępowaniu, jakie musi spełnić wykonawca: posiadanie certyfikatu producenta urządzeń 

klimatyzacyjnych w zakresie autoryzowany instalator lub serwis*. 

5. Imię i nazwisko oraz adres e-mail lub telefon osoby, z którą wykonawcy mogą kontaktować się w sprawie 

zamówienia: Michał Wilczyński, e-mail: informatyk@olowoskowice.pl, tel. 774196522. 

6. Kryteria oceny ofert: 

a) cena*; 

b) termin realizacji / czas dostawy*;  

c) gwarancja / rękojmia (termin, warunki itp.)*;  

d) płatności (warunki, terminy itp.)*;  

e) jakość / funkcjonalność / parametry techniczne*;   

f) wiedza / doświadczenie* 

 

7. Termin składania ofert oraz forma (elektroniczna/papierowa) i adres Ośrodka lub adres poczty elektronicznej, 

na który oferta ma być wysłana. 

a) Termin składania ofert: 27.10.2021 r. godz. 10:00 

b) forma elektroniczna: sekretariat@olowoskowice.pl 

Ośrodek Leczenia Odwykowego 
w Woskowicach Małych 

Woskowice Małe, ul. Pałacowa 15 
46-100 Namysłów, tel./fax 774196555 

NIP: 752-12-95-792, REGON 000290890 

mailto:informatyk@olowoskowice.pl
mailto:sekretariat@olowoskowice.pl


c) forma papierowa: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15, 46-100 

Woskowice Małe 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty 

2. Projekt umowy 

 

 

...................................................... 

   dyrektor, podpis, pieczęć i data 

*niepotrzebne skreślić 

 

Bartłomiej Orpel 
 

DYREKTOR 
Ośrodka Leczenia Odwykowego 

w Woskowicach Małych 


