Katowice, dnia 16.03.2018r.
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 28/TI/ZO/W6/2018 pn.
„Dostawa trzyfunkcyjnego węzła kompaktowego dla hali sportowej przy ul. Mikołowskiej”
Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę trzyfunkcyjnego węzła kompaktowego dla hali sportowej
przy ul. Mikołowskiej
ZAKRES PRAC
1. Dostawa węzła kompaktowego trzyfunkcyjnego o parametrach:


parametry sieci: zima 120/70 °C, lato 70/50 °C, ciśnienie: zima 0,3/0,17 MPa, lato
0,25/0,15 MPa



moc CO 92 kW, moc CWU 68 kW, moc dla celów wentylacji 80 kW



węzeł musi mieć zabudowane 2 ciepłomierze ultradźwiękowe Sharky (ogólny i do c.o.
/ c.w.u.) wyposażone w moduły komunikacyjne



wodomierze wody zimnej do podgrzewu i uzupełniania zładu CO



wymienniki płytowe;



stabilizator CWU ok. 300l



naczynie przeponowe CO – układ uzupełniania i stabilizacji ciś. Obiegu niskich
parametrów (uzupełnianie z wysokich parametrów)

 zawory bezpieczeństwa: 5 bar
2. Dostawa ww. węzła kompaktowego w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego na koszt
Wykonawcy.
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 (min. 36 m-cy).
6. Termin realizacji zamówienia.
7. Termin płatności.
WYMAGANE DOKUMENTY
1. Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej.
2. Specyfikacja techniczna zaproponowanego węzła kompaktowego
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.
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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 27.03.2018r. do godz. 10.00 z opisem w temacie „Oferta –
28/TI/ZO/W6/2018”
DANE KONTAKTOWE





Osoba do kontaktu w sprawach technicznych
Eugeniusz Langer
40-595 Katowice, ul. Wincentego Pola 65, tel. 607 464 158,
e-mail: eugeniusz.langer@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

ZAŁĄCZNIKI
1. Projekt umowy

_________________________________
Dział Zakupów ZEC S.A.
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