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OFERTA
Międzywojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów w Rzeszowie prowadzi
działalność usługową od ponad 57 lat.
Spółdzielnia posiada koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Nr L - 0329/00 z dnia 28.03.2000r na prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze
całego kraju w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego.
Działający przy Spółdzielni od trzydziestu lat Autoryzowany Zakład Instalacji
Alarmowych świadczy następujące usługi:












INSTALACJE ALARMOWE SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NPADU
INSTALACJE AUTOMATYCZNEJ SYGNALIZACJI ALARMU POŻARU W TYM
RÓWNIEŻ INSTALACJE ODDYMIANIA I ODPROWADZANIA CIEPŁA
INSTALACJE TELEWIZJI DOZOROWEJ
INSTALACJE SIECI KOMPUTEROWYCH
INSTALACJE CENTRALEK ABONENCKICH I DOMOFONÓW
SPRZEDAZ URZĄDZEŃ DO MONTAŻU INSTALACJI ALARMOWYCH,
POŻAROWYCH TELEWIZJI DOZOROWEJ I INNYCH.
SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH KABLOWYCH,NN DO 1KV
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I
PRZEMYSŁOWEGO
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA KOTŁOWNI I WĘZŁÓW CIEPLNYCH
PREFABRYKATÓW ELEKTRYCZNYCH (średniej wielkości rozdzielnic nn szafowych
skrzynkowych, itp. na bazie gotowych obudów).
PRACE REGULACYJNO – POMIAROWE.

Zakład zatrudnia pracowników posiadających ;
-

uprawnienia ekspertów Polskiej Izby Systemów Alarmowych w zakresie
bezpieczeństwa

autoryzację ZRTOM "TECHOM" na:
-

projektowanie elektronicznych systemów alarmowych sygnalizacji zagrożeń
chronionych osób i mienia, do klasy "S.A.-4"
instalowanie i konserwację elektronicznych systemów alarmowych

zezwolenie na instalowanie, konserwacje , oraz kontrolę szczelności izotopowych
czujek dymu wydane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki

-

uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej typu "B" wydane przez Prezesa
Państwowej Agencji Atomistyki

Nadmieniamy również, że pracownicy Zakładu Sygnalizacji naszej Spółdzielni
zajmujący się projektowaniem posiadają:
-

uprawnienia budowlane do sporządzania projektów wszelkiego rodzaju instalacji
i urządzeń elektrycznych wchodzących w zakres budownictwa powszechnego
ukończone kursy w zakresie projektowania systemów automatycznej sygnalizacji
pożaru prowadzone przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony
Przeciwpożarowej w Józefowie

Informujemy, że jesteśmy członkiem Ogólnopolskiego stowarzyszenia Producentów.
Projektantów, i Instalatorów Systemów Alarmowych "POLALARM"
Ponadto każdy z pracowników Zakładu Sygnalizacji naszej Spółdzielni wykonujący
usługi projektowe, montażowe oraz konserwatorskie posiada:
-

-

licencje zabezpieczenia technicznego wydaną przez Komendanta
Wojewódzkiego Policji.
poświadczenie bezpieczeństwa /na podstawie art. 36 ust. 2 z dnia 22 stycznia
1999r. o ochronie informacji niejawnych - Dz. U. Nr 11 poz. 95/ upoważniające
do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE"
kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe

Zakład Sygnalizacji zapewnia :
Doradztwo techniczne, projektowanie, dobór urządzeń, wykonawstwo,
montaż instalacji i urządzeń na obiekcie, serwis gwarancyjny (24
miesiące) i po gwarancyjny oraz konserwacje.
Ponieważ gwarantujemy niskie ceny, krótkie terminy, solidne i estetyczne
wykonanie to w konserwacji posiadamy ponad 500 oddzielnych obiektów zabezpieczonych
elektronicznymi systemami włamania i napadu.
Wśród obiektów w których wykonaliśmy montaż w/w systemów oraz prowadzimy
konserwację są między innymi; banki, urzędy pocztowe, nadleśnictwa, muzea, sklepy,
pawilony handlowe i usługowe, oraz obiekty zabytkowe i sakralne.
INFORMACJI UDZIELAJĄ PRACOWNICY ZAKŁADU SYGNALIZACJI :
Rzeszów
Jarosław
Jasło
Krosno
Łańcut
Mielec

tel. (017) 850-26-80
tel. (016) 621-26-96
tel. (013) 446-24-99
tel. (013) 432-24-67
tel. (017) 225-29-05
tel. (017) 788-62-79

e-mail: firma@musi.rzeszow.pl

Przemyśl
Przeworsk
Rzeszów
Sanok
Stalowa Wola
Tarnobrzeg

tel. (016) 670-24-42
tel. (016) 648-79-85
tel. (017 861-10-86
tel. (013) 463-19-94
tel. (015) 842-07-61
tel. (015) 882-19-94

www.musi.rzeszow.pl

ZAPRASZAMY DOKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG !

