
 
Radom, 01.08.2022r. 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  

„Przeglądy i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego” 

na okres 24 miesięcy do dnia zawarcia umowy 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów i konserwacji sprzętu 

przeciwpożarowego w PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. 

Wymagania dotyczące usługi przeglądów:  

1. Okresowe sprawdzanie sprzętu gaśniczego (gaśnice, koce gaśnicze, hydranty 

zewnętrzne i wewnętrzne) na terenie PPUH RADKOM Sp. z o.o. w obiektach 

i miejscach wyznaczonych przez Zleceniodawcę raz na 12 miesięcy. 

2. Kwalifikowanie do naprawy niesprawnego sprzętu. 

3. Konserwacja hydrantów zgodnie z normą PN EN 671-3 (badanie wydajności wodnej) 

– raz na 12 miesięcy zgodnie z wymaganiami ilości wody do celów przeciwpożarowych 

dla budynków produkcyjnych, służąca do zewnętrznego gaszenia pożarów.  

4. Wykonanie próby ciśnieniowej węży (co 5 lat, 1 raz w trakcie trwania umowy).  

5. Sprawdzanie oznakowania ewakuacyjnego, informacyjnego (raz w roku). 

6. Wskazanie brakujących znaków Zleceniodawcy (raz w roku). 

7. Kontrola dostępu do gaśnic i hydrantów pożarowych. 

8. Konserwacja systemu oddymiania Mercor w budynku ZUOK 1 szt. – raz na 6 miesięcy 

9. Naprawa niesprawnego sprzętu lub jego wymiana na sprzęt sprawny, oznakowania 

oraz napełnienie rozładowanych gaśnic podlega oddzielnej wycenie. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy na adres a.socha@radkom.com.pl lub 

telefoniczny tel. 48 380 20 16. 

Proszę o przesłanie wypełnionego formularza ofertowego do dn. 03.08.2022r. na adres: 

a.socha@radkom.com.pl.  
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Data …………… 

Nazwa firmy/Pieczęć firmy: 

 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Przegląd – sprawdzenie i potwierdzenie sprawności 

 sprzętu przeciwpożarowego 

 

Lp.  Nazwa sprzętu /typ 

ilość sztuk 
sprzętu 

objętego 
usługą  

ilość 
przeglądów         

w czasie 
trwania 
umowy 

Cena przeglądu /1 szt. 
sprawdzenie 

 i potwierdzenie 
sprawności  

1.  Przegląd gaśnicy proszkowej /GP 1kg/ 11 2   

2.  Przegląd  gaśnicy proszkowej /GP 2kg/ 47 2   

3.  Przegląd gaśnicy proszkowej /GP 4kg/ 22 2   

4.  Przegląd gaśnicy proszkowej /GP 6kg/ 105 2   

5.  Przegląd gaśnicy proszkowej /GP 25kg/ 8 2   

6.  Przegląd agregatu proszkowego /AP 25 kg/ 2 2   

7.  Przegląd gaśnicy śniegowej /GS 2kg/ 2 2   

8.  Przegląd gaśnicy śniegowej /GS 5kg/ 5 2   

9.  Przegląd koca gaśniczego  3 2   

10.  Hydrant zewnętrzny 80 13 3   

11.  Hydrant zewnętrzny 25 i 52 27 3   

12.  Próba ciśnienia węża  18 1   

13.  Konserwacja systemu oddymiania Mercol  1 5   

Razem    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Data …………… 

Nazwa firmy/Pieczęć firmy: 

 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Remont/Konserwacja/Napełnianie proszkiem  

sprzętu przeciwpożarowego 
 

Lp.  Nazwa sprzętu /typ 
ilość sztuk sprzętu 

objętego usługą  

ilość przeglądów         
w czasie trwania 

umowy 

Cena konserwacja  
i wymiana proszku/1 szt. 
Konserwacja - przegląd, 

ocena, napełnienie 
proszkiem lub dwutlenek 

węgla, sprawdzenie                             
i potwierdzenie sprawności 

1.  gaśnica proszkowa /GP 1x/ 8 1   

2.  gaśnica proszkowa /GP 2x/ 19 1   

3.  gaśnica proszkowa /GP 4x/ 16 1   

4.  gaśnica proszkowe /GP 6x/ 20 1   

5.  gaśnica proszkowa /GP 25x/ 8 1   

6.  gaśnica proszkowa /GP 25z/ 2 1   

Razem    
 

 


