Katowice, dnia 06 września 2022 r.

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
Ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
NIP: 629-21-70-627

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 na wymianę i montaż nowych liczników energii elektrycznej
znajdujących się na terenie nieruchomości w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony
Robotników 39, według tabeli poniżej:
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Lp.

Lokalizacja licznika
Rozdzielnia NN budynek Silnikownia
Wartownia budynek nr 5

Ilość [szt.]

Uwagi
7 Liczniki do wymiany
1 Licznik do wymiany
Dwa nowe główne
układy pomiarowe po
stronie NN dla TR1 i
2 TR2 o mocy 800 kVA

Rozdzielnia NN budynek WUR

Odbiory TFS
niezweryfikowane (po
weryfikacji ilość może
ulec zmianie i/lub część
liczników może podlegać
27 tylko wymianie)
1
6 Nowe liczniki w
1 lokalnych rozdzielniach
3

Rozdzielnia NN budynek WUR
Budynek nr 2
Budynek nr 4
Budynek nr 18
Budynek nr 25

Wszystkie liczniki muszą spełniać aktualne przepisy w tym być zgodne z dyrektywą MID
i pozwalać na rozliczanie kosztów energii na podstawie ich wskazań.
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Zakres oferowanych prac obejmuje:
 inwentaryzację instalacji elektrycznych w zakresie objętym zapytaniem,
 dobór liczników energii elektrycznej do aktualnych zabezpieczeń i obciążeń na
poszczególnych wyjściach z pól,
 demontaż i utylizację liczników przeznaczonych do wymiany,
 dostarczenie i montaż liczników na instalacji elektrycznej natynkowej wraz
z zaplombowaniem,
 wykonanie i opracowanie pomiarów elektrycznych na instalacji objętej zakresem
zadania,
 opracowanie i przekazanie

dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej

(2 egzemplarze) oraz elektronicznej, zarówno część opisowa jak i rysunkowa,
obejmującej

m.in.

krótki

opis

zastosowanego

rozwiązania,

lokalizację

na

udostępnionych przez zamawiającego rzutach w formacie *.pdf, schematy blokowe,
dokumenty jakościowe, zestawienie pomiarów,
 gwarancję na dostarczone i zamontowane urządzenia oraz na wykonane prace na okres
5 lat.
Oferta powinna zawierać:
 proponowaną ryczałtową cenę netto i brutto za cały przedmiot zamówienia,
 cenę jednostkową za 1 komplet montażu i 1 komplet wymiany poszczególnych
liczników na wypadek zmiany zakresu zadania,
 warunki płatności,
 najkrótszy oferowany termin wykonania,
 kopię kwalifikacji zawodowych osoby odpowiedzialnej za montaż,
 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,
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 zawierać adres oraz dane kontaktowe oferenta,
 zawierać termin obowiązywania przedstawionej oferty - termin związania ofertą
powinien wynosić co najmniej 1 miesiąc,
 dopuszcza się przedstawienie oferty bez wyceny dostawy i montażu liczników SN.
Termin składania ofert cenowych: 9 września 2022r.
Ofertę cenową (skan dokumentu) prosimy składać w wyznaczonym terminie, drogą
elektroniczną, zabezpieczoną hasłem na adres mailowy: przetargwawkor@tfsilesia.pl
Hasło do oferty prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: haslo@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 lub email: tkozlowski@tfsilesia.pl.

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.
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) jakości proponowanej usługi,
4) 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 na adres: (tkozlowski@tfsilesia.pl) nie później niż do dnia
08/09/2022 r.
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