
 

 

 

Tarnobrzeg, dnia 10.12.2020 r. 
 

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
ul. Marii Dąbrowskiej 15 
39-400 Tarnobrzeg  
tel. + 48 15 848 18 00 
email: biuro@tppt.tarnobrzeg.pl 

Stowarzyszenie Wschodni Sojusz Motoryzacyjny  
al. Warszawska 227B 
39-400 Tarnobrzeg  
 

 
 
 
 

Zapytanie ofertowe 
 

Dotyczy: 

„Prowadzenie usług serwisowych oraz przeglądów okresowych urządzeń oraz instalacji sanitarnych, 
grzewczych, gazowych w budynku Inkubatora Technologicznego i Hali Przemysłowej na terenie 

Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego" 
 

I. Zamawiający: 
Konsorcjum firm: 
Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą: ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg 
NIP: 8670007072, REGON: 830169541 – Lider Konsorcjum oraz 
Stowarzyszenie Wschodni Sojusz Motoryzacyjny z siedzibą al. Warszawska 227B, 39-400 Tarnobrzeg 
NIP: 8672240080, REGON: 361205828 – Partner Konsorcjum 
 

II. Opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest: 
prowadzenie usług serwisowych oraz przeglądów okresowych urządzeń oraz instalacji sanitarnych, 
grzewczych i gazowych w budynku Inkubatora Technologicznego i Hali Przemysłowej na terenie 
Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego przy al. Warszawskiej 227B, 39-400 Tarnobrzeg. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
Wykonywanie w trakcie obowiązywania umowy czynności serwisowych oraz przeglądów okresowych 
następujących urządzeń i instalacji: 
 promienniki gazowe 12 szt. wraz z instalacją gazową hali (przeglądy min. 1 raz w roku), 
 instalacja solarna - kolektory słoneczne wraz z armaturą 31 szt. (przeglądy min. 2 razy w roku), 
 nagrzewnica wodna 1 szt. (przeglądy min. 1 raz w roku), 
 kotły gazowe wraz z armaturą 4 szt. (przeglądy min. 2 razy w roku), 
 instalacja gazowa kotłowni (przeglądy min. 2 razy w roku),  
 system detekcji gazu - 4 kpl. (przeglądy min. 1 raz w roku), 
 kalibracja czujników gazu (min. 1 raz w roku), 
 bieżący serwis i usuwanie usterek i awarii instalacji wodnej i kanalizacyjnej, 
 bieżąca kontrola urządzeń do uzdatniania wody i uzupełnianie wody w instalacji CO, 
 usuwanie powstałych awarii w czasie do 24 godzin od jej zgłoszenia, w przypadku braku możliwości 

usunięcia awarii zapewnienie jej szybkiego usunięcia przez osobę/podmiot posiadający odpowiednie 
uprawnienia, 

 prowadzenie dokumentacji wykonanych prac. 
 

III. Termin wykonania zamówienia: 
 umowa zlecenie zawarta na okres 1 roku (od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.) 
 okres rozliczeniowy - faktura wystawiana co miesiąc po wykonaniu usługi, termin płatności min. 14 dni 

od daty dostarczenia faktury. 
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IV. Miejsce oraz termin składania ofert: 
Oferty należy składać w Biurze Operatora Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego  
(budynek Inkubatora TPPT), Al. Warszawska 227B, 39-400 Tarnobrzeg lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres: 
biuro@tppt.tarnobrzeg.pl 
Ofertę należy złożyć do dnia 18.12.2020 r. 

 

V. Dodatkowe informacje 
W razie pytań proszę o kontakt: 
Biuro Operatora Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego" (budynek Inkubatora TPPT) 
Al. Warszawska 227B, 39-400 Tarnobrzeg  
tel. +48 15 848 18 00 
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