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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Nazwa  oraz adres Spółki – Zamawiającego: 

 

Mińska 65 sp. z o.o. 

ul. Mińska 65, 03-828 Warszawa 

http://www.minska65.pl.  

 

2. Termin wykonania zamówienia: 

 

Do 31 grudnia 2020 roku. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Likwidacja istniejących rozdzielnic na hali głównej i przeniesienie do pomieszczeń 

sąsiadujących. 

Obecnie na hali głównej znajduje się 7 rozdzielnic usytułowanych zgodnie z załączonym 

rysunkiem. Rozdzielnice w obecnej lokalizacji i w obecnym stanie stwarzają zagrożenie życia i 

ograniczają powierzchnię hali do organizowania dużych imprez. 

Należy wykonać rozdzielnice o podobnej mocy do obecnej , lecz należy je umieścić poza 

obrysem hali głównej lokalizując każdą z nich za ścianami spełniającymi wymogi 

zabezpieczenia pożarowego i należy wyposażyć je we w wallboxy dostępne w sposób 

bezpieczny dla użytkowników hali głównej podczas imprez masowych (wallboxy zamykane z 

prześwitem umożliwiającym przeprowadzenie kabli zasilających urządzenia imprez 

organizowanych na hali głównej. 

4. Wskazanie osób uprawnionych przez Zamawiającego do porozumiewania się z 

oferentami: 

Paweł Okoń , e-mail; p.okon@m65.pap.pl, tel. 602 211 166 

 

Zamawiający nakazuje wizję lokalną (termin do indywidualnego ustalenia). Oferenta 

złożona przez oferenta bez uprzedniej wizji lokalnej nie zostanie rozpatrzona. 

 

5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia kryteriów: 

 

Kryterium jest najniższa cena wykonania przedmiotu zamówienia + obowiązkowa wizja 

lokalna. 

 

6. Terminy związane z ofertą: 

 

Złożenie oferty do godz.12:00, 08.11.2021 roku 

 

7. Sposób złożenia oferty, forma: 

 

 

elektroniczna na adres p.okon@m65.pap.pl; 

 papierowa na adres Zamawiającego. 

 

http://www.minska65.pl/
mailto:p.okon@m65.pap.pl
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8. Co powinna zawierać oferta: 

 

 Nazwę podmiotu; 

 Dane osoby wskazanej do porozumiewania się z Zamawiającym; 

 Cenę wykonania zamówienia: 

o Ofertę/oferty należy złożyć zgodnie z zapisami materiałów/załaczników 

załączonych do niniejszego Opisu. 

9. Załączniki: 

- nr 1 lokalizacja rozdzielnic i przyszłych wallboxów 

- nr 2 wzór oferty  


