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Coroczny przegląd kominiarski w obiektach ZDM w Poznaniu 

Opis przedmiotu zamówienia: Przegląd , czyszczenie i sprawdzenie drożności, szczelności 
przewodów kominowych, (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w następujących 
obiektach ZDM w Poznaniu: Górecka 15, Pułaskiego 9. Zlecenie będzie obejmować dwa 
przeglądy w roku. Pierwszy tzw. wiosenny jest przeglądem kompleksowym, natomiast drugi 
tzw. jesienny obejmuje tylko czyszczenie przewodów spalinowych. Zgodnie z Prawem 
Budowlanym Art.62. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych może 
przeprowadzić tylko osoba posiadająca kwalifikacje mistrza kominiarskiego w odniesieniu do 
przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych. 

Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: EL. 225.3.2018   

Dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie 
 
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30.10.2018 

Warunki uczestnictwa: Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowo złożona oferta na 
formularzu ofertowym (załącznik nr 1) oraz realizacja zlecenia zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia. 

Termin składania ofert: 4.04.2018, godz. 10.00 

Data, godzina otwarcia ofert: 5.04.2018, godz. 13.00 

Miejsce złożenia ofert: ZDM, ul. Wilczak 17, Poznań 

Nazwa komórki organizacyjnej, numer telefonu/adres e-mail osoby udzielającej 
informacji: Wydział Logistyki, Jan Borychowski, tel. 61 64 77 205, 
jborychowski@zdm.poznan.pl 

Pouczenie: Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM  
w różny sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie. 
W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone nazwą zadania, nazwą wydziału 
lub/i numerem postępowania oraz informacją „nie otwierać przed …. – oferta do 
postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego”. 
 

Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres 
zdm@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy 
wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje zapis „nie 
otwierać przed ……….– oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”.  

Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma 
możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert. 


