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DYREKTOR 

ZAKŁADU USŁUG  KOMUNALNYCH 

w WĘGLIŃCU  

      przy ul. Partyzantów 8  

    /siedziba ul. Sikorskiego 40/ 
 tel.075-7712117, fax 075-7712852 

        e-mail  zwik@post.pl 

 
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie 

przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt. 8 tejże ustawy) 

 

ZAPRASZA  
do złożenia oferty na zadanie pn:  

„Zakup i dostawa i montaż agregatu prądotwórczego na SUW w Ruszowie o mocy 

130kVA. 

 

 
I Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup dostawa i montaż agregatu prądotwórczego na SUW w 

Ruszowie o mocy 130kVA 

2. Zakres przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia obejmuje: 

Zadanie 1. 

- Zakup i dostawę agregatu prądotwórczego o mocy 130kVA wyposażony w elektroniczny 

regulator napięcia prądnicy, elektroniczny regulator obrotów silnika, ręczny rozruch, panel 

sterowania i sygnalizacji, podgrzewanie bloku silnika, wyłącznik główny i awaryjny.  

- Zakup i dostawę wyrzutni automatycznej powietrza wyposażonej w żaluzje i przepustnice. 

- Zakup i dostawę automatycznej czerpni powierza wyposażonej w siłownik, przepustnice, 

żaluzji. 

- Montaż podłączenie i rozruch agregatu wraz z montażem  w obiekcie czerpni i wyrzutni 

powietrza w pomieszczeniu agregatu na SUW w Ruszowie wraz w wpięciem w istniejący 

układ zasilania za pośrednictwem  ręcznego przełącznika sieć/agregat  PRZK 4160 prod. 

SPAMEL znajdującego się w pomieszczeniu agregatu. 

- Przeszkolenie pracowników Organizatora z bieżącej obsługi i konserwacji urządzenia.   

Zadanie 2. 

- Koszt  niezbędnych przeglądów i serwisu niezbędnego do prawidłowego utrzymania 

urządzenia przez okres 2 lat od czasu montażu urządzenia. 

- Udzielenie gwarancji 24 miesiące od dnia pozytywnego odbioru urządzenia. 

 

3. Organizator nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Oferta powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia wraz z kosztami robót 

budowlanych, transportu itp.  

Zamówione materiały powinny posiadać atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w Polsce. A 

po zakończeniu realizacji wszystkie protokoły i badania niezbędne do prawidłowej i zgodnej z 

przepisami eksploatacji urządzenia.  

 
II  Termin realizacji zamówienia  
Wymagany termin wykonania zamówienia 2 miesiące od podpisania umowy jednak nie dłużej niż do  

31.12.2015 roku. 

Wymagany termin związania z oferta do końca listopada 2015r. 

 

III. Warunki udziału w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące: 



1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia  

1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. 

1.4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

1.5 sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Organizatora z Oferentami  

1. Oświadczenia,   wnioski,   zawiadomienia   oraz   informacje   Organizator   i   Oferenci 

przekazują pisemnie, faksem, lub drogą elektroniczną. 

2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest Krzysztof  Polewski 

tel. 600 311 181 

V. Opis sposobu przygotowywania ofert: 

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia. 

2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora na piśmie. Istnieje możliwość przekazania oferty 

faksem na nr  (75) 77 12 852 lub pocztą elektroniczną w formie skanu dokumentu na adres 

zwik@post.pl  . 

3. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką. 

4. Oferta ma obejmować całość zamówienia.  

5. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą 

reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy 

organizacji firmy oferenta. 

 

VI. Opis kryteriów, którymi Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty  

1. Przy wyborze oferty organizator będzie się kierował kryterium:  

a) Cena – 100 % 

b) Waga zadania 80% Zadanie 1, 20% Zadanie 2. 

 

VII. Oferta ma zawierać:  

1. Ofertę cenową – wg formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. 

2. Certyfikaty dopuszczające urządzenia do wbudowania na terenie Polski. 

3. 3. Kartę techniczną urządzeń  (DTR).  

 

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie: 

1.Cena podana w ofercie powinna być ceną brutto. Całkowitą cenę brutto oferty, za wykonanie 

przedmiotu zamówienia stanowi wartość zamówienia netto wraz z podatkiem od towaru i 

usług(VAT).  

2. W ofercie do realizacji zadania zostaje przeznaczone tylko Zadanie 1 realizowane jako zadanie 

inwestycyjne. Zadanie nr 2 zostanie po realizacji zadania 1 zrealizowane jako osobna umowa 

dotycząca serwisu urządzenia i może zostać zawarta maksymalnie na okres 2 lat. Z możliwością 

przedłużenia.  

2. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonywaniem zamówienia  

 

IX. Miejsce i termin złożenia oferty: 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora, w terminie  do dnia  30.09.2015r. do godz. 

14:00.  

2. Oferta otrzymana przez Organizatora po terminie podanym w pkt. 1 nie będzie rozpatrywana 

3. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną  przez siebie ofertę przed terminem 

upływu jej składania. 

X. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. 
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