Katowice, dnia 30.10.2018r.
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 183/TR/ZO/W1/2018 - aktualizacja
terminu składania ofert
pn. „Remont układu odpylania spalin za kotłem WR 25 na Wydziale 1 „Kazimierz”
Zapraszamy do złożenia oferty na zadanie pn. „Remont układu odpylania spalin za kotłem WR 25 na
Wydziale 1 „Kazimierz”
ZAKRES PRAC
1. Uzupełnienie izolacji termicznej;
2. Wymiana skorodowanych odcinków kanału spalinowego;
3. Zabezpieczenie popękanych odcinków konstrukcji;
4. Wymiana uszkodzonych łożysk wentylatorów wyciągowych;
5. Wymiana nieszczelnego kompensatora;
6. Wymiana wężyków do pomiaru różnicy ciśnień;
7. Kalibracja czujników temperatury spalin;
8. Sprawdzenie i uszczelnienie instalacji sprężonego powietrza;
9. Wymiana oringów w układzie dysz przedmuchowych;
10. Naprawa lub zabudowa nowego filtroregulatora w układzie regeneracji worków;
11. Wymiana 99 szt. uszkodzonych worków filtracyjnych;
12. Optymalizacja pracy układu regeneracji;
13. Zabezpieczenie i odbiór wszelkich 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 2013 r. z późniejszymi zmianami oraz
w „Wydziałowej Instrukcji odpadowej”



karty przekazania odpadów muszą być potwierdzone za zgodność i przekazane Kierownikowi
Obszaru 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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
Termin płatności.
Referencje
Kosztorys
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WYMAGANE DOKUMENTY
1. Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej.
2. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej na Wydziale 1 potwierdzone przez osobę
upoważnioną z Wydziału (Załącznik nr 1)
3. Akceptacja Załącznika nr 2 do „Zapytania ofertowego” – Projekt umowy
4. Akceptacja Załącznika nr 3 do „Zapytania ofertowego” – „Obowiązki i wymagania technicznoorganizacyjne stron: Zamawiający-Wykonawca i Wykonawca-Zamawiający”

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 09.11.2018r. do godz. 10.00 z opisem w temacie „Oferta 183/TR/ZO/W1/2018”
DANE KONTAKTOWE



Osoby do kontaktu w sprawach technicznych i wizji lokalnej
Włodzimierz Kramarz; Wydział 1 „Kazimierz-Juliusz” ZEC S.A.
41-215 Sosnowiec, ul. Ogrodowa 1, tel. 696 410 156
e-mail: wlodzimierz.kramarz@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
e-mail: anna.jochemczyk@zec.katowice.pl
 Agnieszka Potoniec, Dział Zakupów ZEC S.A.
40-205 Katowice, ul. Ścigały 14, tel. (32) 603 57 24, 722 033 706
e-mail: agniesza.potoniec@zec.katowice.pl
INFORMACJA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. ZEC S.A. jest administratorem danych osobowych przekazanych przez potencjalnych
Kontrahentów w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
1. W każdym przypadku dotyczącym danych osobowych, potencjalni kontrahenci mogą
kontaktować się z ZEC S.A.: telefonicznie, drogą korespondencyjną lub pocztą elektroniczną
na adres sprzedaż@zec.katowice.pl
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2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności
zmierzające do zawarcia umowy) w celu rozpatrzenia ofert potencjalnych Kontrahentów i
wyboru oferty potencjalnego Kontrahenta, z którym zostanie zawarta umowa.
3. Dane osobowe będą przechowywane do momentu rozpatrzenia ofert oraz po ich rozpatrzeniu
- do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń, które mogą powstać w związku z
niniejszym postępowaniem.
4. Podanie danych osobowych jest warunkiem złożenia oferty, a ich niepodanie uniemożliwi
rozpatrzenie oferty.
5. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane przez m.in. przez firmy zapewniające Spółce
wsparcie IT, obsługę prawną, czy obsługę korespondencji.
6. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie
przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych.
ZAŁĄCZNIKI
1. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej
2. Projekt umowy
3. „Obowiązki i wymagania techniczno-organizacyjne stron: Zamawiający-Wykonawca
i Wykonawca-Zamawiający”

Karolina Majewska
_________________________________
Dział Zakupów ZEC S.A.
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