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Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień 
publicznych realizowanych w Centrum e-Zdrowia 

Warszawa, 2021-08-30 

2021-27474 

 

Zapytanie w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia 

Centrum e-Zdrowia w Warszawie, ul Stanisława Dubois 5A, przekazuje zapytanie w celu ustalenia 

szacunkowej wartości zamówienia.  

Proszę o wycenę przedmiotu zamówienia uwzględniając niżej przedstawione informacje.  

1. Przedmiot zamówienia  

Dostawa akumulatorów do urządzeń wchodzących w skład infrastruktury technicznej  Pomocniczego 
Ośrodka Przetwarzania Danych Centrum e- Zdrowia w Warszawie. 
 

Zakres zamówienia (ilość, okres obowiązywania umowy):  

Zamówienie obejmuje: 

• Dostawę dwóch akumulatorów rozruchowych do silnika agregatu prądotwórczego, 

• Dostawę dwóch akumulatorów do zasilania awaryjnego centrali automatycznego gaszenia , 

• Dostawę dwudziestu dziewięciu akumulatorów do zasilania awaryjnego monitoringu CCTV oraz  

systemu zarządzania serwerownią (BMS), 

• Dostawę jednego akumulatora do zasilania awaryjnego centrali alarmowej, 

• Dostawę trzech akumulatorów do podtrzymania pamięci w szafach klimatyzacji precyzyjnej.  

2. Pożądany/nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia: 10 dni roboczych od dnia zawarcia 

umowy/realizacji zlecenia.  

3. Pozostałe, wymagane przez Zamawiającego warunki niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia:  

Zgodnie z zapisami w Załączniku nr 1 – OPZ. 

4. Odpowiedzi na niniejsze zapytanie należy udzielić, nie później niż do dnia  03.09.2021r. do godz. 12.00  

pocztą elektroniczną na adres a.pyrzynska@cez.gov.pl 

5. Informujemy, iż niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 

Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia.  

6. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze zapytanie może skutkować 

zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub zawarcia umowy, której przedmiot został 

określony w pkt 1. 

Załączniki:  

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 
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Załącznik nr 2 -  Wycena 

2021-08-31 (-) Dariusz Żebrowski 

(data, podpis kierownika wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 
Sporządził: Aneta Pyrzyńska 


