Katowice, dnia 26.06.2018r.
Zakłady Energetyki Cieplnej S.A. w Katowicach
ul. Ścigały 14, 40-205 Katowice
telefon: (32) 603 57 00, telefaks: (32) 603 57 27
e-mail: sekretariat@zec.katowice.pl
http://www.zec.katowice.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczy: udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego
nr 104/TI/ZO/W13/2018 pn.
„Dostawa kompletnego węzła cieplnego dla basenu przy ul. Konnej”
Zapraszamy do złożenia oferty „Dostawa kompletnego węzła cieplnego dla basenu przy ul. Konnej”
ZAKRES PRAC
1. Konfiguracja trójfunkcyjnego węzła cieplnego zgodnie z dokumentacją projektową
(w celu uzyskania dokumentacji prosimy o e-mail z prośbą na adres fz@zec.katowice.pl);
a) w zakres zamówienia wchodzą:
- kompletny węzeł z modułem przyłączeniowym;
- zasobnik c.w.u. z zaworami Z18 i Z17 zaworem bezp. ZB4, zaworem Z19, czujnikami temp.;
- naczynia przeponowe dla c.o. i technologii z armaturą;
b) w zakres zamówienia nie wchodzą:
- sterownik węzła i skrzynka elektryczna sterownika;
- ciepłomierze;
- moduł przyłączeniowy zimnej wody do zaworu Z18;
- naczynie przeponowe do zimnej wody;
c) należy przewidzieć miejsce do montażu skrzynki elektrycznej sterownika o wymiarach 600x600
mm,
d) należy przewidzieć miejsca na montaż przetworników przepływu, czujników temperatury oraz
przeliczników ciepłomierzy (Multical Kamstrup z przetwornikiem Ultraflow 54, DN65 w
wykonaniu kołnierzowym oraz DN40 w wykonaniu gwintowym- montaż na powrocie).
e) przewody czujników, przetworników, pomp, siłowników itp. doprowadzić w miejsce
przewidziane do montażu skrzynki sterownika z odpowiednim zapasem;
f) Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych niż wyspecyfikowane w załączonej
dokumentacji projektowej urządzeń węzłów, renomowanych producentów o parametrach
niegorszych niż określone w dokumentacji,
2.

Dostawa urządzeń węzła w miejsce uzgodnione z Zamawiającym na koszt Wykonawcy.,

3.

Dostarczenie dokumentacji zawierającej DTR, atesty na podstawowe urządzenia, gwarancje,
dokumenty konieczne do rejestracji urządzeń w UDT itp.;

ZŁOŻONA OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
1. Nazwę i adres oferenta.
2. Osobę do kontaktu wraz z podaniem nr telefonu i adresu e-mail.
3. Datę przygotowania oferty.
4. Cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
5. Okres gwarancji
6. Termin realizacji zamówienia.
7. Termin płatności.
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WYMAGANE DOKUMENTY
1. Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej.
2. Specyfikacja techniczna zaproponowanego węzła cieplnego.
3. Akceptacja Załącznika nr 1 – Projekt umowy.

WARUNKI I TERMIN PŁATNOŚCI
Przelew bankowy w terminie 60 dni od daty dostarczenia faktury do ZEC S.A.
DODATKOWE INFORMACJE
ZEC S.A. przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty jak też uznania bez podania przyczyny,
że postępowanie nie dało rezultatu.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę w formie zeskanowanych dokumentów (.pdf) należy przesłać na adres e-mail:
fz@zec.katowice.pl do dnia 12.07.2018r. do godz. 10.00 z opisem w temacie „Oferta –
104/TI/ZO/W13/2018”
DANE KONTAKTOWE









Osoba do kontaktu w sprawach technicznych
Waldemar Ambroziak; Wydział 13 ZEC S.A.
40-387 Katowice, ul. 11 Listopada 19, tel. 608 594 956
e-mail: waldemar.ambroziak@zec.katowice.pl
Główny Specjalista ds. Inwestycji i Remontów - Jan Kasperek;
40-205 Katowice, ul. Ścigały 14, tel.: (32) 603 57 56, 601 580 253
e-mail: jan.kasperek@zec.katowice.pl
Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących postępowania
Karolina Majewska, Dział Zakupów ZEC S.A.
40-205 Katowice, ul. Ścigały 14, tel. (32) 603 57 24
e-mail: karolina.majewska@zec.katowice.pl
Anna Jochemczyk, Dział Zakupów ZEC S.A.
40-205 Katowice, ul. Ścigały 14, tel. (32) 603 57 10, 722 033 809
e-mail: anna.jochemczyk@zec.katowice.pl

ZAŁĄCZNIKI
1. Projekt umowy.
Karolina Majewska
_________________________________
Dział Zakupów ZEC S.A.
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