Katowice, dnia 13 czerwca 2022r.

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
Ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
NIP: 6292170627

ZAPYTANIE OFERTOWE

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o. o. w związku z modernizacją instalacji na
terenie nieruchomości i dostosowaniem sieci elektrycznej, wodociągowej i cieplnej do
nowych zasad rozliczania mediów zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą dotyczącą
przedstawienia oferty cenowej dot. dostawy, montażu i uruchomienia ciepłomierzy (fi 40 i fi
50) w jedenastu budynkach zlokalizowanych na nieruchomości w Warszawie przy ul.
Komitetu Obrony Robotników 39.
Wymagania:
 demontaż istniejących ciepłomierzy wraz z utylizacją,
 montaż ciepłomierzy przepływowych (11sztuk) posiadających dopuszczenia oraz
homologację do pomiarów umożliwiających rozliczenie zużycia ciepła na okres
minimum 5 lat,
 plombowanie zamontowanych ciepłomierzy,
 3 lata gwarancji na zamontowane urządzenia i wykonane prace,
 przygotowanie protokołów obioru zamontowanych urządzeń,
 przygotowanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej (2 egzemplarze)
oraz elektronicznej, obejmującej min. dokumentację jakościową zamontowanych
urządzeń.
Oferta powinna zawierać:
 proponowaną ryczałtową cenę netto i brutto za cały przedmiot zamówienia,
 cenę jednostkową za 1 komplet na wypadek zmiany zakresu zadania,
 warunki płatności,
 najkrótszy oferowany termin wykonania,
 kopię kwalifikacji zawodowych osoby odpowiedzialnej za montaż,
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 informację dot. doświadczenia w zakresie wykonanych prac, tożsamych objętych
treścią niniejszego zapytania w ostatnich 3 latach,
dodatkowo oferta powinna:
 być opatrzona pieczęcią firmową,
 podpisana zgodnie z reprezentacją lub udzielonym pełnomocnictwem (prosimy
o dołączenie skanu pełnomocnictwa),
 posiadać datę sporządzenia,
 zawierać adres oraz dane kontaktowe oferenta,
 zawierać termin obowiązywania przedstawionej oferty - termin związania ofertą
powinien wynosić co najmniej 30 dni.
Opcje w ofercie
Prosimy o podanie w ofercie następujących opcji:
1. Zastosowanie urządzeń spełniających wymogi jak powyżej, z odczytem zdalnym, oraz
oprogramowaniem umożliwiającym bieżące prowadzenie odczytu bądź przesyłanie
odczytu w formie wiadomości mailowej. Prosimy w takim przypadku o podanie
niezbędnych wymogów, jakie Zleceniodawca musi spełnić w zakresie elektrycznym i
LAN.
2. Zastosowanie urządzeń z odczytem radiowym oraz oprogramowaniem
umożliwiającym bieżące prowadzenie odczytu.
3. Zastosowanie urządzeń z odczytem zwykłym tzw. ręcznym.
Termin składania ofert cenowych: 27 czerwca 2022r.
Ofertę cenową (skan dokumentu) prosimy składać w wyznaczonym terminie, drogą
elektroniczną, zabezpieczoną hasłem na adres mailowy: cmajkowski@tfsilesia.pl
Hasło

do

oferty

prosimy

przesłać

drogą

elektroniczną

na

adres

mailowy:

mdomanska@tfsilesia.pl. w tym samym terminie.
Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość odbycia wizji lokalnej na terenie
nieruchomości, po uprzednim umówieniu wizyty z Panem Tomaszem Kozłowskim pod nr
telefonu: 691 911 171.
TFS zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert, prawo do swobodnego wyboru
oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków
prawnych i finansowych.
TFS zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu oferowanego zadania bez podania przyczyn i ponoszenia
jakichkolwiek skutków finansowych i prawnych.
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TFS dokona oceny ofert spełniających kryteria formalne pod względem:
1) merytorycznym tj. m.in. doświadczenia oferenta w przedmiocie zapytania ofertowego
2) metod i terminów realizacji zlecenia objętego Przedmiotem zapytania ofertowego,
3) cenowym.
Umowa z Oferentem, którego oferta będzie najkorzystniejsza, będzie zawierała zapis
o zabezpieczeniu na okres gwarancji poprzez zatrzymanie kaucji bądź też gwarancję
bankową/ubezpieczeniową na kwotę 5% wartości kontraktu brutto.
O wynikach przeprowadzonego postępowania oferenci zostaną powiadomieni pisemnie lub pocztą
elektroniczną.
Oferenci mają prawo zgłaszać dodatkowe pytania dotyczące niniejszego postępowania ofertowego.
Pytania można kierować w formie pisemnej (e-mail) na adres: (tkozlowski@tfsilesia.pl) nie później niż
do dnia 23/06/2022 r.
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