Grudziądz, dnia 23 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o postępowaniu na sprzedaż wraz
z dostawą przepustnic dla OPEC-TERMO Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu

Działając w imieniu i z upoważnienia OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. zapraszam do składania
ofert na dostawę następujących przepustnic:
1) przepustnica kołnierzowa DN 250 PN25 z napędem elektrycznym AUMA – 1 szt.,
2) przepustnica kołnierzowa DN250 PN25 z przekładnią mechaniczną – 2 szt.
Dla w/w urządzeń obowiązują następujące wytyczne konstrukcyjne:
1)
medium woda,
2)
możliwość stosowania jako odcinającej i regulacyjnej,
3)
uszczelnienie metal/metal,
4)
potrójna mimośrodowość zamknięcia,
5)
beztarciowe domkniecie dysku,
6)
korpus odlewany staliwo węglowe A216 WCB,
7)
dysk wykonany ze staliwa węglowego A216 WCB,
8)
metalowy lamelowy pierścień osadzony w dysku – wymienny,
9)
klasa szczelności A w obu kierunkach przepływu (25bar/16bar),
10) gniazdo w korpusie ze stali nierdzewnej lub stali stelitowanej,
11) gniazdo winno stanowić mechaniczny ogranicznik ruchu,
12) możliwość naprawy, wymiany przekładni mechanicznej lub napędów elektrycznych na
zamontowanych (pracujących) na rurociągu przepustnicach.
Pozostałe obowiązki dostawcy
Dostawca jest zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty:
1) pisemna gwarancja;
2) DTR;
3) karty katalogowe;
4) lista punktów serwisowych.

SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Postępowanie jest prowadzone w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej GPP znajdującej
się na stronie: https://aukcjegpp.grudziadz.pl/gpp/servlet/HomeServlet
2. W celu złożenia oferty należy zarejestrować się na Portalu MarketPlanet Oneplace na stronie
https://oneplace.marketplanet.pl
3. Proces rejestracji opisany jest szczegółowo w dołączonym Podręczniku Rejestracji Wykonawcy.
4. Rejestracja i udział w postępowaniu jest bezpłatny.
5. W przypadku wystąpienia trudności w procesie rejestracji prosimy o kontakt pod nr 56 696 80 84
lub 56 696 80 93.
6. Proces rejestracji trwa około 2 dni roboczych wobec czego zainteresowani dostawcy/wykonawcy
proszeni są o uwzględnienie tego czasu w procesie składania ofert.
7. Do oferty złożonej za pośrednictwem Platformy Zakupowej należy załączyć:
Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o.
86-300 Grudziądz, Polska, ul. Waryńskiego 32-36
tel. + 48 56 696 80 wew. 91- 93, fax: +48 56 696 80 98 e-mail: gpp@gpp.grudziadz.pl http://www.gpp.grudziadz.pl
REGON: 340009029 NIP: 876-22-728-47 KRS: 0000228967Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 14 052 000,00 PLN

1) opis oferowanego urządzenia np.: folder, specyfikacja, itp,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS lub CEIDG).
Termin złożenia oferty: 29 czerwca 2020 roku do godz. 1200.

•

Kontakt: Piotr Jagodziński tel. nr: 56 696 80 93, e-mail: p.jagodzinski@gpp.grudziadz.pl
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