
Ogłoszenie o przetargu 
 

Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku, ul. Mikołaja Reja 25 ogłasza pisemny, ofertowy przetarg 

na umowę o wykonanie przeglądów i konserwacji urządzeń wentylacyjnych 
 

I. Przedmiotem zamówienia umowy jest: 

Wykonanie dwa raz w ciągu roku przeglądów trzech central wentylacyjnych opartych  na urządzeniach 

marki VBW  i zainstalowanych na obiekcie pływalni Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku. 

  

II. Warunki wykonania umowy zamówienia: 

1. Wykonania przeglądu serwisowego urządzeń wentylacji 2 razy w roku kalendarzowym (przed 

sezonem letnim oraz przez sezonem zimowym). 

2. Wykonania czynności objętych zakresem jednego przeglądu urządzeń wentylacji 

a) przegląd obudowy urządzenia, 

b) odkurzanie wnętrza centrali wentylacyjnej  

c) przegląd połączeń elektrycznych, 

d) sprawdzenie szczelności układu wentylacyjnego, 

e) sprawdzenie wydajności, 

f) wymiana filtrów w centralach, 

g) sprawdzenie i regulacja przepustnic, 

h) uzupełnienie lub wymiana - o ile będzie potrzebne - innych (uszkodzonych lub zużytych 

elementów. Nie dotyczy to tych elementów, które zużywają się  fizycznie przy normalnej 

eksploatacji. W takim przypadku Wykonawca powiadomi Zamawiającego o potrzebie wykonania 

niezbędnych prac, które wykraczają poza zakres przeglądu, w celu zatwierdzenia dodatkowych 

kosztów), 

 

3. W przypadku zgłoszenia awarii central wentylacyjnych naprawa jest wykonana w ciągu 24 

godzin. 

III. Cena wywoławcza kosztu jednego przeglądu  wynosi: 

 

Koszt netto w wysokości: 1 500,00 zł  (słownie: tysiąc pięćset 00/100 zł) 

Vat 23% w wysokości: 345 zł  (słownie: trzysta czterdzieści pięć 00/100 zł) 

Koszt brutto w wysokości: 1 845,00 zł (słownie: tysiąc osiemset czterdzieści pięć 00/100 zł) 

 

IV. Okres trwania umowy serwisowania central wentylacyjnych wynosi jeden rok od momentu 

podpisania umowy 
 

V. Warunki przetargu 

1. Oferty w formie pisemnej należy składać w zamkniętych kopertach zaadresowanych na adres: 

Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku, ul. Mikołaja Reja 25 z oznaczeniem: „Oferta - 

Przetarg na umowę serwisowania central wentylacyjnych. Nie otwierać przed przetargiem. 

2. Oferta przetargowa powinna zawierać: 

a) nazwę oferenta, adres oraz numer telefonu,   

b) ścisłe określenie przedmiotu oferty, 

c) wysokość proponowanej ceny za jeden przegląd trzech centrali, 

d) szczegółowy wykaz czynności wykonywanych w czasie przeglądu, 



e) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami udziału w przetargu i przyjęciu warunków 

bez zastrzeżeń, 

f) oświadczenie, o tym że posiada możliwości techniczne i osobowe do przeprowadzenia 

przeglądu i napraw central wentylacyjnych, 

g) oświadczenie o niezaleganiu z opłatami w ZUS i US. 
 

3. Dokumenty oferty winne być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za  

    zgodność     z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania oferty. 

4. Wszystkie dokumenty oferty winne być podpisane przez osobę upoważnioną do złożenia oferty. 

5. Oferta niekompletna nie będzie mogła być uzupełniona lub zmieniona po terminie składania ofert. 

6. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 
 

VI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku, ul. Mikołaja 

Reja 25, sekretariat, pokój nr 127. 

2. W przetargu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do organizatora przetargu do dnia 

 15 marca 2022 r. do godz. 09:00. 

3. Otwarcie  ofert  nastąpi  w  Zespole   Szkół  Energetycznych  w  Gdańsku, ul. Mikołaja Reja 25, 

pokój nr 127 dnia 15 marca 2022 r. o godz. 10.00. 
 

VII. Zasady przetargu 

1. Przetarg prowadzi z upoważnienia organizatora przetargu Komisja Przetargowa. 

2. Komisja Przetargowa w ocenie ofert kieruje się zaoferowaną najniższą ceną /netto/.   

3. W przypadku złożenia równorzędnych ofert organizator przetargu zorganizuje dodatkowy 

przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty. 

4. Organizator przetargu ma prawo odwołać lub unieważnić ogłoszony przetarg lub odstąpić od 

podpisania umowy w przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności. 

 

VIII. Zamieszczenie ogłoszenia 

1. Siedziba organizatora przetargu Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku, ul. Mikołaja Reja 25. 

2. Strona internetowa organizatora przetargu  http://zse.edu.gdansk.pl 

3. Z centralami wentylacyjnymi można się zapoznać po uprzednim uzgodnieniu    tel. 58 762 28 25. 
 

IX. Ogłoszenie wyboru oferenta 

1. Wyniki wyboru oferenta zostaną ogłoszone w ciągu 5 dni od daty otwarcia ofert na stronie 

internetowej szkoły. 

2. Przetarg jest ważny choćby wpłynęła tylko jedna oferta, spełniająca warunki przetargu. 

3. Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie. 

4. Zawarcie umowy nastąpi w terminie wskazanym w piśmie akceptującym. 

5. W przypadku gdy w wyznaczonych terminach umowa nie zostanie podpisana   

wynajmujący może zawrzeć umowę z firmą, która zaproponowała najniższą stawkę po 

firmie, która przetarg wygrała. 

Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku 

Agnieszka Musyt-Lewandowska 


