Grudziądz, dnia 23 marca 2021 r.

Ogłoszenie o postępowaniu na wykonanie badania metalograficznych
nieniszczących rurociągu pary świeżej oraz kolektora w OPEC-INEKO Sp. z o.o. z
siedzibą w Grudziądzu
Działając w imieniu i z upoważnienia OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. zwracamy się z prośbą o
złożenie oferty na wykonanie:
1) badań nieniszczących, zgodnie z uprawnieniami potwierdzonymi akredytacją UDT w zakresie
obejmującym:
a) badania metalograficzne metodą replik: kolano rurociągu 90 Ø 219x10 lub 323,9x10, szt. 4 w
wyznaczonych przekrojach,
b) badania metalograficzne metodą replik: kolektor Ø406,4x25, szt. 5 w wyznaczonych
przekrojach,
c) badania ultradźwiękowe grubości ścianek kolan rurociągu i kolektora, pomiary owalizacji
rurociągu i kolektora w trzech wyznaczonych przekrojach,
d) badania penetracyjne połączeń spawanych wyznaczonych króćców kolektora, szt. 4.
2) sprawozdania z wynikami badań nieniszczących i metalograficznych metodą replik wybranych
elementów rurociągu pary świeżej w 3 egzemplarzach.
Przedmiotem badań jest rurociąg i kolektor parowy zlokalizowane w przy ul. Budowlanych 7
w Grudziądzu o następującej charakterystyce:
1) parametry techniczne rurociągu parowego:
a) rok budowy: 2008 r.,
b) ciśnienie obliczeniowe: 4,2 MPa,
c) temperatura obliczeniowa: 465 °C,
d) temperatura pracy max.: 450 °C.
2) Rurociąg parowy:
a) rura Ø 219x10, długość ok. 85 mb. materiał gat. 16 Mo 3,
b) rura Ø 323,9x10, długość ok. 60 mb. materiał gat. 16 Mo 3.
3) Kolektor:
a) Ø 406,4x25, L=2200 mm, materiał 13 Cr Mo 4-5,
b) Króciec Ø 219,1x10 szt. 3,
c) Króciec Ø159x10 szt. 1.
Szczegółowe obowiązki wykonawcy określone zostały w załączniku nr 1 – projekt umowy.
W celu zapoznania się z miejscem realizacji zamówienia oraz w pozostałych sprawach technicznych
należy kontaktować się z następującymi przedstawicielami Zamawiającego:
•
•

Artur Banaś tel.: 56 45 06 126, e-mail: a.banas@opec.grudziadz.pl
Sławomir Baran tel.: 56 45 06 256, e-mail: s.baran@opec.grudziadz.pl

TERMIN REALIZACJI:
• wykonanie badań: 01 - 15.07.2021 r.
• przekazanie pisemnego sprawozdania z wynikami badań nieniszczących do dnia 15.07.2021 r.
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Sposób złożenia oferty:
1. Postępowanie jest prowadzone w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej GPP znajdującej
się na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz/proceedings
2. Rejestracja i udział w postępowaniu jest bezpłatny.
3. Do oferty należy załączyć referencje potwierdzające doświadczenie w wykonywaniu usług
diagnostycznych w okresie ostatnich trzech lat (co najmniej 2 szt.).
Termin złożenia oferty: 02 kwietnia 2021 roku do godz. 1200.

Załączniki:
1) projekt umowy.
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