Katowice, dnia 22.08.2018r.
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 160/TI/ZO/W5/2018
pn. „Modernizacja koszy węglowych i zsypów węgla kotła WR25/1”
Zapraszamy do złożenia oferty „Modernizacja koszy węglowych i zsypów węgla kotła WR25/1”
ZAKRES PRAC
1. Wykonanie modernizacji zasobnika węgla, koszy węglowych oraz pozostałych elementów
układu podawania paliwa na ruszt z uwzględnieniem:
a) wymiana zużytej kraty zasypowej;
b) wymiana koszy węglowych na kosze z wózkiem rewersyjnym;
- kosz węglowy 1-RTP-2712 wraz ze ścianą przednią,
- pokrywę wziernikową zastąpić pokrywą 2-RTP-2512,
- wózek rewersyjny 1-RTP-6551, napęd wózka z przetwornicą częstotliwości,
- warstwownice z napędem ręcznym,
- odcięcia paliwa do kotła – zasuwy łukowe z napędem ręcznym,
c) modernizacja części wysypowej zbiornika węgla:
- dostosowanie wysypu do współpracy z wózkiem rewersyjnym;
- powiększenie otworów w dnie zasobnika – 0,9 x 3 metry,
- wykonanie fragmentu przegrody z blachy trudnościeralnej (0,5 x 3,5 m),
- wykonanie i zabudowę zasuw prętowych (szpilkowych) o wymiarach 0,9x3m,
- zabudowę zsypów węglowych,
- modernizacja istniejącego podestu obsługowego (dostosowanie podestu do nowych
zsypów)
d) Dostawa materiałów po stronie ZEC, tj:
- kosze węglowe wraz z wózkiem rewersyjnym;
- blachy trudnościeralne niezbędne do przerobienia lejów węglowych;
- stal na zasuwy szpilkowe;
- stal na kratę zasypową;
- materiały eksploatacyjne (gazy techniczne, elektrody, tarcze do szlifierki, śruby);
e) zabezpieczenie i odbiór odpadów za wyjątkiem złomu metalowego który będzie
zabezpieczony przez ZEC S.A. ,a mianowicie;
- wszystkie odpady zostaną zagospodarowane na zasadach określonych w „Ustawie o
odpadach” – Dz.U.2013, poz.21 z 2013r. z późniejszymi zmianami oraz w „Wydziałowej
Instrukcji Odpadowej”
- karty przekazania odpadów muszą być potwierdzone za zgodność i przekazane
kierownikowi Wydziału a kopie kart dołączone do protokołu odbioru końcowego;
- złom metalowy należy dostarczyć na miejsce wskazane przez Kierownika Obszaru,
Starszego Mistrza lub osobę dozoru Wydziału.
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.
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4.
5.
6.
7.
8.

Cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Termin realizacji zamówienia.
Okres i warunki gwarancji (min. 36 m-cy).
Termin płatności.
Kosztorys.

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej.
2. Akceptacja Załącznika nr 1 do „Zapytania ofertowego” – „Obowiązki i wymagania technicznoorganizacyjne stron: Zamawiający-Wykonawca i Wykonawca-Zamawiający”.
3. Akceptacja Załącznika nr 2 do „Zapytania ofertowego” – Projekt umowy
4. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej na Wydziale 5 potwierdzone przez osobę
upoważnioną Wydziału (Załącznik nr 3)
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 28.08.2018r. do godz. 10.00 z opisem w temacie „Oferta 160/TI/ZO/W5/2018”
DANE KONTAKTOWE



Osoba do kontaktu w sprawach technicznych i wizji lokalnej
Przemysław Lisowski; Wydział 5 ZEC S.A.
40-431 Katowice, ul. Szopienicka 58, tel. 722 060 801
e-mail: przemyslaw.lisowski@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, 722 033 708
e-mail: karolina.majewska@zec.katowice.pl

ZAŁĄCZNIKI
1. „Obowiązki i wymagania techniczno-organizacyjne stron: Zamawiający-Wykonawca
i Wykonawca-Zamawiający”;
2. Projekt umowy
3. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
Karolina Majewska
_________________________________
Dział Zakupów ZEC S.A.
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