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Uczestnicy postępowania na wykonanie
śluzy osobowej w formie izolatki z profili aluminiowych
malowanych proszkowo przeszklonych
z drzwiami szer. 100 cm w bud. PIWet-PIB w Puławach
DZ-2501/381/16

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:

Data:

DZ-24501/381/16/1

2016.11.15

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do
składania ofert na wykonanie śluzy osobowej w formie izolatki z profili aluminiowych
malowanych proszkowo przeszklonych z drzwiami szer. 100 cm w budynku Państwowego
Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.
Ogólny opis zamówienia:
- śluza powinna być wykonana ze stolarki aluminiowej malowanej proszkowo na kolor biały
wyposażonej w szyby pojedyncze bezpieczne ,
- śluza musi być wyposażona w drzwi o wymiarach 100x2130 cm wraz z okuciem (zamek z
wkładką, klamko-klamkę lub klamko-gałkę ), drzwi należy zamontować w prawym narożu pod
katem około 45o
- śluza musi być wyposażona w zabezpieczenia elektromagnetyczne zabezpieczające przed
jednoczesnym otwarciem obydwu drzwi ,
- śluza powinna być wykonana w formie prostopadłościanu o wymiarach 170x180x250cm
- ostateczny termin montażu śluzy 02-12-2016 .
- konieczna wizja lokalna w sprawie uzgodnienia szczegółów .
W sprawie wizji prosimy o kontakt z Panem Markiem Basajem nr tel. 691 391 150.

Termin realizacji: 02.12.2016 r. (zamówienie bardzo pilne)

OIE Reference Laboratory for
Classical swine fever
Enzootic bovine leucosis
Porcine reproductive and respiratory syndrome
Q fever
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al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
http://www.piwet.pulawy.pl
tel. +48 81 889 32 65
faks +48 81 887 71 00
sekretariat@piwet.pulawy.pl

Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do kontaktów są:
Mgr Agata Wawer, mgr Aneta Kruk – tel. 081/889 31 00,
Ofertę zawierającą:
- formularz ofertowy wg załączonego druku,
- rysunki oraz opis techniczny

należy przesłać pocztą e-mail: przetargi@piwet.pulawy.pl lub składać na adres Instytutu
osobiście nie później niż do dnia 17.11.2016 r. do godz. 14.00.
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