Katowice, dnia 05.02.2018r.
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 6/TI/ZO/W12/2018
pn. „Wykonanie projektu osiedlowej sieci ciepłowniczej, przyłączy oraz doboru węzłów cieplnych dla
zasilania budynków na osiedlu Franciszkańskie w Katowicach”
Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie projektu osiedlowej sieci ciepłowniczej, przyłączy oraz
doboru węzłów cieplnych dla zasilania budynków na osiedlu Franciszkańskie w Katowicach
ZAKRES PRAC
I.

II.

Obiekty przyłączane:
1) Budynek oznaczony numerem 7;
- moc c.o.
175 kW,
- moc c.w.u.
130 kW,
- moc wentylacja 180 kW,
2) Budynek oznaczony numerem 8;
- moc c.o.
190 kW,
- moc c.w.u.
150 kW,
- moc wentylacja 140 kW,
3) Budynek oznaczony numerem A1;
- moc c.o.
115 kW,
- moc c.w.u.
183 kW,
4) Budynek oznaczony numerem A2;
- moc c.o.
105 kW,
- moc c.w.u.
183 kW,
5) Budynek oznaczony numerem A3;
- moc c.o.
175 kW,
- moc c.w.u.
229 kW,
6) Budynek oznaczony numerem B1;
- moc c.o.
105 kW,
- moc c.w.u.
183 kW,
7) Budynek oznaczony numerem B2;
- moc c.o.
160 kW,
- moc c.w.u.
229 kW,
8) Budynek oznaczony numerem B3;
- moc c.o.
155 kW,
- moc c.w.u.
229 kW,
Zakres zamówienia.
1) Opracowanie w uzgodnieniu z Inwestorem budynków (Franciszkańskie TDJ Estate Sp. z
o.o.) koncepcji zasilania budynków wymienionych w punkcie I. powyżej.
 przyłącza do budynków oznaczonych numerem 7 i 8 należy zaprojektować od króćców
wykonanych w etapie III.
 koncepcja musi uwzględniać przyłącze do budynku oznaczonego numerem 9
przewidzianego do budowy w kolejnym etapie.
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2) Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz
przyłączy do budynków wymienionych w punkcie I. wraz z przejściami rurociągów przez
ściany i instalacjami w pomieszczeniach węzłów

3)
4)
5)
6)

 sieć i przyłącza należy zaprojektować w technologii podziemnej, preizolowanej.
 w projekcie należy uwzględnić odgałęzienie do budynku oznaczonego numerem 9.
 prace projektowe należy prowadzić w uzgodnieniu z inwestorem budynków.
Przeprowadzenie wszelkich niezbędnych uzgodnień wraz z uzyskaniem zgód na wejście
w teren od właścicieli nieruchomości przez które będą przebiegać rurociągi ciepłownicze.
Uzyskanie prawomocnej decyzji administracyjnej zezwalającej na wykonanie robót
budowlanych.
Dobór węzłów cieplnych dla budynków wymienionych w punkcie I.
Opracowanie przedmiaru robót z wykazem materiałów preizolowanych oraz kosztorysu
inwestorskiego.

ZŁOŻONA OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nazwę i adres oferenta.
Osobę do kontaktu wraz z podaniem nr telefonu i adresu e-mail.
Datę przygotowania oferty.
Cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Termin realizacji zamówienia.
Okres i opis warunków gwarancji
Termin ważności oferty

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej.
2. Akceptacja Załącznika nr 2 do „Zapytania ofertowego” – Projekt umowy
3. Dokumenty w postaci referencji wykonania prac tożsamych lub podobnych

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 do dnia 12.02.2018r. do godz. 10.00 z opisem w temacie „Oferta 6/TI/ZO/W12/2018”
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DANE KONTAKTOWE





Osoba do kontaktu w sprawach technicznych oraz wizji lokalnej
Dariusz Tkaczek, Wydział 12 „Śląsk” ZEC S.A.
41-707 Ruda Śląska, ul. Kalinowa 12, tel. 607 464 159,
e-mail: dariusz.tkaczek@zec.katowice.pl
Roman Pluta, Wydział 12 „Śląsk” ZEC S.A.
41-707 Ruda Śląska, ul. Kalinowa 12, tel. 607 464 155,
e-mail: roman.pluta@zec.katowice.pl
Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących postępowania



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



Karolina Majewska, Dział Zakupów ZEC S.A.
40-205 Katowice, ul. Ścigały 14, tel. (32) 603 57 24, 722 033 708
e-mail: karolina.majewska@zec.katowice.pl

ZAŁĄCZNIKI
1. Koncepcja architektoniczna
2. Projekt umowy

Karolina Majewska
______________________________
Dział Zakupów ZEC S.A.
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