ROZEZNANIE RYNKU
W związku z realizacją projektu nr WNP-RPSL.08.03.02-24-0394/18-001-01 pt. Poprawa warunków pracy
poprzez doposażenie stanowisk w celu eliminacji zdrowotnych czynników ryzyka w Teatrze Rozrywki w
Chorzowie z uwzględnieniem działań szkoleniowych. Projekt współﬁnansowany przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020.
Zamawiający:
Teatr Rozrywki
ul. M. Konopnickiej 1
41-500 CHORZÓW
NIP: 6270011844
REGON: 001238005
Szczegółowy opis zamówienia:
Oczyszczacze powietrza z funkcją nawilżania – 25szt. o parametrach nie gorszych niż:
a) Dla 17 szt. oczyszczaczy parametry nie gorsze niż:
- powierzchnia obsługiwanego pomieszczenia od 25 do 30 m2
- wydajność ﬁltracji powietrza powyżej 200 m3/h
- wydajność nawilżacza powyżej 400 ml/h
- poziom generowanego hałasu nie powinien przekraczać 50 db
- żywotność kompletu ﬁltrów min 24 miesiące
b) Dla 8 szt. oczyszczaczy parametry nie gorsze niż:
- powierzchnia obsługiwanego pomieszczenia powyżej 45 m2
- wydajność ﬁltracji powietrza powyżej 310 m3/h
- wydajność nawilżacza powyżej 600 ml/h
- poziom generowanego hałasu nie powinien przekraczać 55 db
- żywotność kompletu ﬁltrów min 24 miesiące
CPV: 39717000-1
Sygnatura: WYD026
Termin realizacji przedmiotu zapytania: do 06.12.2020r.
Ofertę należy złożyć drogą:
- mailową w odpowiedzi na przesłany mail poprzez uzupełnienie formularza oferty, do dnia 20.11.2020 r. do
godz. 10.00, podając łączną cenę za przedmiot oferty , (cena bruHo oferty) oraz podpisując oświadczenie o
braku powiązań kapitałowych oraz osobowych stanowiących załącznik do niniejszego zapytania cenowego.
- osobiście bądź za pomocą poczty polskiej, dostarczając uzupełniony formularz oferty, do sekretariatu II piętro
(pokój 209) Teatru Rozrywki ul. M. Konopnickiej 1, , 41-500 Chorzów, do dnia 20.11.2020 r. do godz. 10.00,
podając łączną cenę za przedmiot oferty, (cena bruHo oferty) oraz podpisując oświadczenie o braku powiązań
kapitałowych oraz osobowych stanowiących załącznik do niniejszego zapytania cenowego.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
Postępowanie nie prowadzi do wyboru najkorzystniejszej oferty, lecz do rozeznania się w cenach oferowanych
na rynku.
Wszelkie zapytania dotyczące rozeznania rynku należy przesyłać drogą mailową na adres: d.czyz@teatrrozrywki.pl lub przetargi@teatr-rozrywki.pl

