Kraków, dnia 30.01.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE
NR 06/RAU/OIN/2015

I.

Przedmiot zamówienia:

Prosimy o przedłożenie Państwa najlepszej oferty na wykonanie pełnej
instalacji stacji schładzania wody technologicznej wraz z przyłączem do linii
produkcyjnej Rautomead zlokalizowanej w Zakładzie TF Kable w Bukownie,
ul. E. Puza 1.
Wszystkie prace budowlane związane z montażem zbiorników po stronie
zleceniodawcy.
Zakres prac:
Technologia (wykonanie instalacji w ułożonych zbiornikach betonowych wg
załączonego schematu)
1. Instalacja pompowa (zbiornik z wodą ciepłą połączony z chłodnią )
zestaw pomp 5,5kW wraz z zaworami, koszem, filtrem i wskaźnikami
2. Instalacja pompowa (zbiornik z wodą zimną połączony z wymiennikiem
płytowym linii) zestaw pomp 7,5kW wraz z zaworami, koszem, filtrem i
wskaźnikami
Obie pompy dostarcza zleceniodawca:
• Instalacja na chłodnię pompa typ OPA 6.A2.1.1130.5
Oferowane parametry: Q = 40 m3/h; _H = 25mH2O
Moc silnika 5,5kW
•

Instalacja na wymiennik pompa typ OPA 6.03.1.1130.5
Oferowane parametry: Q = 40 m3/h; _H = 41mH2O
Moc silnika 7,5kW

3. Oba systemy pompowe zabezpieczone tzw. sucho biegiem
4. Wykonanie zasilania zbiorników wodą miejską (system kontroli poziomu
– elektrozawór, pływak, wodomierz oraz zawór zwrotny)
5. Wykonanie odpływu tzw. przelewu do kanalizacji
6. Montaż małej pompy odwadniającej z komory pompowej połączonej z
odpływem (zabezpieczenie przed sucho biegiem)
7. Montaż dostarczonej chłodni nad zbiornika oraz wykonanie instalacji wg
zał. schematu, chłodnię typ Bora 1600 dostarcza zleceniodawca
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Elektryka
1. Wykonanie oraz montaż szafki sterowniczej do systemu pomp, chłodni
oraz uzupełniania wody w pomieszczeniu obsługi pomp.
2. Połączenie szafki sterowniczej z szafą główną linii Rautomead (pieca)
(wykonanie zabezpieczenia elektr.). Ułożenie kabla o dł ok. 40 m
częściowo w hali częściowo w przygotowanym wykopie–wskazany kabel
dostarcza zleceniodawca
Automatyka
Wykonanie najprostszego systemu sterowania pomp (załącz, wyłącz bez
zastosowania falowników) oraz systemu kontroli poziomu wody w zbiorniku
– zastosowanie czujnika -„pływaka”.
Sterowanie silnika chłodni 7.5kW– sterowanie załącz, wyłącz + możliwość
regulacji częstotliwości pracy wentylatora za pomocą czujnika temperatury
wody w zakresie 20 -35 st C – optymalnie na wyjściu 24C.

Instalacja rurowa (wg załączonego rysunku)

1. Wykonanie nowej instalacji wody miejskiej o dł. Ok. 65m – wykonanie
przyłącza do obecnego hydrantu ( w tym jego przeniesienie z ściany
magazynku na ścianę hali). Instalacje przy wymienniku płytowym
maszyny należy rozdzielić i zakończyć zaworem. Dalsza cześć rurociągu
należy doprowadzić do zewnętrznego zbiornika – rura w izolacji.
2. Wykonanie instalacji rurowej technologicznej – połączenie zbiornika z
wymiennikiem linii dł ok. 35m – rury w izolacji
3. Wykonanie odpływu wody z zbiornika oraz wymiennika płytowego
maszyny (awaryjne chłodzenie linii wodą miejską, odpływ do
kanalizacji)– połączenie dwóch odpływów z kanalizacją, studzienka w
drodze dł instalacji ok. 35m
4. Instalacje rurowe wykonać z stali czarnej (odcinki instalacji
umieszczanych w gruncie zabezpieczyć przed korozją)
5. Wykonanie w ułożonych zbiornikach betonowych wszystkich połączeń i
przejść wraz z ich uszczelnieniem
6. Wykonanie konstrukcji montażowej – stalowej pod pompy (wysokość
montażu pomp ok. 20 cm od dna zbiornika – zabezpieczenie pomp przed
ewentualnym zalaniem

2

Oferta powinna uwzględniać:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Szczegóły techniczne oferowanej usługi;
Datę ważności oferty, nie krótszą niż 30 dni;
Cenę netto z rozbiciem na poszczególne elementy składowe usługi;
Termin realizacji zamówienia;
Warunki płatności;
Gwarancję.

II.

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty w zamkniętych kopertach prosimy kierować do Pani Marty
Lenard na adres: Tele-Fonika Kable S.A. ul. H. Cegielskiego 1, 32-400
Myślenice. Dodatkowo prosimy o przesłanie ofert na adres e-mail:
marta.lenard@tfkable.com oraz sylwia.jaworska@tfkable.com.
Termin składania ofert upływa: 03.02.2015.

III.

Ocena ofert

Każda oferta poddawana jest ocenie wg poniższej tabeli.
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących
kryteriów:

Punkty
Zgodność z zapytaniem
Cena

W%

Min. pkt.

Max. pkt.

0-5

Obligo
40%
1
0,4

5

2,0

Warunki płatności

0-4

10%

1

0,1

4

0,4

Termin

0-5

40%

2

0,8

5

2,0

Gwarancja i serwis

0-4

10%

1

0,1

4

0,4

SUMA

0-18

100%

5

1,4

18

4,8

Warunki minimalne do akceptacji >1,4 pkt. i każdy z punktów musi być
spełniony.
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Wyjaśnienia do tabeli:
1. Zgodność z zapytaniem: 0 – zamienniki, brak elementu, mniejszy
zakres w porównaniu z zapytaniem, braki formalno-prawne
2. Cena
5 – poniżej budżetu
4 – w budżecie
3- 5% powyżej budżetu
2- 10% powyżej budżetu
1 – 15% powyżej budżetu
0 – 20% powyżej budżetu
3. Warunki płatności:
4 - 60 dni po wykonaniu prac/dostawie
3 – 45 dni po wykonaniu prac/dostawie
2 – 30 dni po wykonaniu prac/dostawie
1 – 0-29 dni po wykonaniu prac/dostawie
0 - zaliczka
4. Oczekiwany termin 1-2 tygodni:
5 – tydzień
4 – 2 tygodnie
3 – 1 tydzień po terminie
2 - 2 tygodnie po terminie
1 – 3 tygodnie po terminie
0 – powyżej 4 tygodni po terminie
5. Gwarancja:
Punkty przyznawane w zależności od specyfiki zapytania ofertowego
Tematy budowlane – 5 lat
Instalacje – 3 lata

Tele-Fonika Kable S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów
oceny oferty. Zmianie podlegać mogą parametry oceny jak i ich wagi, w
zależności od specyfiki zamawianego sprzętu lub usługi. Każdorazowa zmiana
wpisana będzie do zapytania ofertowego.
Jednym z dodatkowych wskaźników jakie mogą być brane pod uwagę są
referencje. W zależności od specyfiki zamówienia oceniany może być poziom
sprzedaży zamawianych urządzeń w skali minionych lat, a także lista
zamawiających (kraj, poziom produkcji).
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IV.

Spełnienie wymagań prawnych i BHP w zależności od specyfiki
oferty
Oferent ma obowiązek spełnić / zapewnić wszystkie wymagania prawne
jakie są związane z oferowanym sprzętem lub usługą.
Jeśli spełnienie wymagań prawnych lub BHP wiąże się z wyższą kwota
oferty trzeba to wyszczególnić.
V.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający powiadamia oferentów
osobiście i ustala termin negocjacji.
VI.

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udzielają
- sprawy organizacyjne:
Sylwia Jaworska, pod numerem telefonu 665 810 035 oraz adresem email:
sylwia.jaworska@tfkable.com
- tematy techniczne:
Dariusz Kras, pod numerem telefonu 665-810-938 oraz adresem email:
dariusz.kras@tfkable.com
Z poważaniem,
Sylwia Jaworska
Starszy Specjalista ds. inwestycji
Tel. 012-652-51-66
Kom. 665-810-035
e-mail: sylwia.jaworska@tfkable.com
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