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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestuj ca w obszary wiejskie”. 

Operacja maj ca na celu  

wspó finansowana jest ze rodków Unii Europejskiej w ramach poddzia ania  

„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Data Zapytania ofertowego: 17 grudnia 2021 r. 

 

 

Pytania i odpowiedzi z 30 grudnia 2021 r. 

 

1. Nazwa zadania 

Rozbudowa i przebudowa zakładu mięsnego w Strzakłach – instalacja wentylacji mechanicznej  

i instalacja chłodnicza 

 
2. Zamawiający  

„KAROL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba / Dane kontaktowe: 

Strzakły 55 

21-560 Międzyrzec Podlaski 

Tel. +48 83 373 10 17 
Fax. +48 83 371 10 38 

E-mail: biuro@zpm-karol.pl 
 
3. Pytania i odpowiedzi 

Pytanie 1 

Poproszę o informację na temat: 

1. Wydajności chłodniczej wentylatorowych chłodnic powietrza w poszczególnych pomieszczeniach. 

2. Wydajności chłodniczej agregatu w maszynowni chłodniczej. 

3. Preferowany czynnik chłodniczy. 

4. Czy dopuszczę się składanie ofert wariantowcych. 
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Odpowiedź na pytanie 1 

Ad 1. Wszystkie wytyczne do doboru chłodnic w pomieszczeniach zostały przedstawione w Załączniku nr 3  
do Zapytania ofertowego pt.: „Aneksy do Projektu budowlanego” w pliku o nazwie "ANEKS PB WENTYLACJA". 

Plik dostępny jest pod poniższym linkiem: 

https://zpm-karol.pl/fsnui74uv3/Za%C5%82%C4%85cznik_3.zip  

Ad. 2. Wszystkie informacje na temat wydajności chłodniczej agregatu zostały przedstawione w  Załączniku nr 

3 do Zapytania ofertowego pt.: „Aneksy do Projektu budowlanego” w pliku o nazwie "ANEKS PB WENTYLACJA". 

Plik dostępny jest pod poniższym linkiem: 

https://zpm-karol.pl/fsnui74uv3/Za%C5%82%C4%85cznik_3.zip 

Ad. 3. Czynnik chłodniczy w instalacji został wyraźnie określony, a czynnik w agregacie wody lodowej może być 

dowolny, ale musi spełniać wyznaczone w Zapytaniu ofertowym kryteria. Obie te rzeczy zostały wyraźnie 
określone w  Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego pt.: „Aneksy do Projektu budowlanego” w pliku o nazwie 

"ANEKS PB WENTYLACJA". Plik dostępny jest pod poniższym linkiem: 

https://zpm-karol.pl/fsnui74uv3/Za%C5%82%C4%85cznik_3.zip 

Ad. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

 

                       Jan Brodawka 
…………………………………… 

                                                   (osoba reprezentująca) 

 

https://zpm-karol.pl/fsnui74uv3/Za%C5%82%C4%85cznik_3.zip
https://zpm-karol.pl/fsnui74uv3/Za%C5%82%C4%85cznik_3.zip
https://zpm-karol.pl/fsnui74uv3/Za%C5%82%C4%85cznik_3.zip

