
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP LAMP BIOBÓJCZYCH – 2 SZT. 

I. ZAMAWIAJĄCY:  

Jednostka Wojskowa Nr 3964, ul. Bystra 1, 03-700 Warszawa, NIP: 524-23-76-036, 

REGON: 017172392, tel. 261-892-338, fax 261-892-320  

działająca na rzecz: Wojskowego Biura Historycznego, ul. Pontonierów 2A, 00-910 

Warszawa 72, zwanego w dalszej części zapytania WBH.  

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:  

Zamówienie zostanie udzielone z wyłączeniem ustawy art. 4 p. 8 PZP.  

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

Zgodnie z załącznikiem. 
Termin realizacji: do 15.05.2021 r. 
 
IV. WARUNKI JAKIE SPEŁNIĆ MUSI WYKONAWCA POPARTE STOSOWNYMI 

OŚWIADCZENIAMI:  

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.   

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT:  

WYKONAWCA powinien stworzyć ofertę w języku polskim, zawierającą wycenę wszystkich 

składników zamówienia, czytelną i jasną w odbiorze.  

Oferta powinna zawierać: wszelkie wymagane zapytaniem elementy i załączniki; być 

opatrzona pieczątką firmową; posiadać datę sporządzenia; zawierać adres lub siedzibę 

OFERENTA, numer telefonu, numer NIP oraz czytelny podpis OFERENTA.  

VI.  MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:  

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej w formie 

skanu, pdf, na adres: krz.piwowarski@ron.mil.pl;  do 13.04.2021 r.  do godz. 12.00 .  

2. Ocena ofert zostanie dokonana do dn. 15.04.2021. Oferenta, który złożył najkorzystniejszą 

ofertę poinformujemy telefonicznie do dn. 15.04.2021.  

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.   

4. Wszelkie pytania prosimy kierować do Pana Krzysztofa Piwowarskiego tel. 518 966 799. 

VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY:  

1. Proszę o podanie ceny jednostkowej. 

2. Proszę o podanie kosztów eksploatacji filtrów i promienników w lampie.  

3. WBH jako instytucja Państwowa prosi o uwzględnienie, iż w przypadku ewentualnego 

zakupu będzie nas interesowała faktura z 14 dniowym terminem spłaty. 

 

 

 

 



LAMPY BIOBÓJCZE (MILE WIDZIANE Z WBUDOWANYM LICZNIKIEM CZASU PRACY)  

 

 

 

Rys. 1 Zdjęcie poglądowe 

 

Dane techniczne: 

- trwałość promiennika – około 8 000 h 

- możliwość oczyszczenia powierzchni – około 75 m2, 

- możliwie niski koszt eksploatacji lampy, 

- mile widziany licznik czasu pracy, 

- wolnostojąca lub przejezdna (wykluczona do montażu naściennego), 

- metalowa obudowa, 

 

 

 

 


