
  
 

 

 

 

Warszawa 15.04.2019 r. 

Firma CF CEFARM SA ogłasza konkurs ofert dotyczący zakupu agregatów chłodniczych  
firmy Zanotti: model MDB425FB11XX i model MAS340T02F wraz z usługą demontażu i 
utylizacji starych agregatów zawierających freon R22, oraz powtórnego montażu i uruchomienia 
nowo zakupionych agregatów w komorze chłodniczej 5C1 ( SK ) . 
 
Oferty powinny zawierać : cenę zakupu nowych urządzeń wraz z usługą demontażu i utylizacji 
starych urządzeń oraz powtórnego montażu i uruchomienia nowych agregatów w komorze 
chłodniczej , warunki gwarancji (ilość oraz ewentualny koszt przeglądów gwarancyjnych, inne) 
termin realizacji . 

Firmy zgłaszające oferty powinny posiadać stosowne certyfikaty i zezwolenia odnoś Ustawy  
z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych 
fluorowanych gazach cieplarnianych ( Dz.U. nr 2015 poz. 881ze zm. ) .                                                                                    
Zamawiana usługa winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w 
szczególności Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 , poz. 1409 ze 
zm), Ustawy z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz.U. z 2002 , nr 147 , poz. 
1229  oraz z 2003 r. , nr 52 , poz. 452 ze zm. ) i obejmować następujący zakres: 

• Zabezpieczenie miejsca wykonania prac , ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury 

• Uprzątnięcie miejsca zlecenia w tym utylizację powstałych odpadów zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie 

 
Oferty prosimy składać na adres firmy: 
CF CEFARM SA ul. Jana Kazimierza 16 , 01-248 Warszawa listownie lub w siedzibie firmy  
(Office) lub na adres e-mail: tomaszlaufer@cefarm.com.pl 
 
 
Konsultacje techniczne i kontakt : 
Tomasz Laufer 
Specjalista ds. technicznych 
tel. +48 22 634 03 58 
kom. +48 605 600 599 
 
 
Termin składania ofert : 

• Pisemnych:   do dnia 05.05.2019 r 

• e-mail:          do dnia 05.05.2019 r. 
 
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo modyfikacji zlecenia z przyczyn technicznych . 
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranym oferentem. 
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