Grudziądz, dnia 3 grudnia 2019 roku
Ogłoszenie postępowania na wykonanie modernizacji kotłowni przy ul. Ratuszowej 1 oraz
Łyskowskiego 35 dla OPEC-TERMO 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 modernizacji następujących kotłowni:
1) przy ul. Ratuszowej 1 w Grudziądzu w zakresie obejmującym:
a) demontaż i utylizację istniejących kotłów gazowych oraz pozostałych urządzeń
przeznaczonych do wymiany,
b) montaż kaskady dwóch kotłów kondensacyjnych z palnikiem gazowym modulowanym
w zakresie łącznej mocy 340 kW dla parametrów 80/60 z następującym wyposażeniem:
 palnik gazowy modulowany,
 regulacja wody GESTRA,
 szafa sterownicza z wyświetlaczem;
c) montaż nowych urządzeń kotłowni (w tym pompy i mieszacze),
d) wymianę izolacji,
e) wykonanie dokumentacji technicznej,
f) uruchomienie, regulacja kotłowni,
g) odbiór UDT.
TERMIN REALIZACJI: 30.08.2020 r.
2) przy ul. Łyskowskiego 35 w Grudziądzu w zakresie obejmującym:
a) demontaż i utylizację istniejącego kotła gazowego oraz pozostałych urządzeń
przeznaczonych do wymiany,
b) montaż kaskady dwóch kotłów kondensacyjnych z palnikiem gazowym modulowanym
w zakresie łącznej mocy 120 kW dla parametrów 80/60 z następującym wyposażeniem:
 palnik gazowy modulowany,
 regulacja wody GESTRA,
 szafa sterownicza z wyświetlaczem,
c) montaż nowych urządzeń kotłowni (w tym pompy),
d) wymianę izolacji,
e) wykonanie dokumentacji technicznej,
f) uruchomienie, regulacja kotłowni,
g) odbiór UDT.
TERMIN REALIZACJI: 30.08.2020 r.
Pozostałe informacje określające obowiązki Wykonawcy sprecyzowane zostały w załączonych
projektach umów stanowiących załączniki nr 1 i 2.
WIZJA LOKALNA
Zamawiający wymaga od oferentów zapoznania się z miejscem realizacji zamówienia.
W celu wypełnienia tego warunku lokalnej oraz w pozostałych sprawach technicznych należy
kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego:
 Jerzy Rybczyński- tel.: 56 45 06 213, e-mail: j.rybczynski@opec.grudziadz.pl
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KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY
 100% CENA
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/web/panel?supplier=GPP
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 96
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:
1) wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS lub CEIDG);
3) referencje potwierdzające doświadczenie w zakresie realizacji zadań o podobnym przedmiocie
zamówienia (co najmniej 3 szt.).
Termin złożenia oferty: 08 stycznia 2020 roku do godz. 1200.
POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania
przyczyny.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Z poważaniem

Kontakt:
Sprawy formalno-prawne: Piotr Jagodziński tel. nr: 56 696 80 93, e-mail: p.jagodzinski@gpp.grudziadz.pl
Sprawy techniczne: Jerzy Rybczyński- tel.: 56 45 06 213, e-mail: j.rybczynski@opec.grudziadz.pl
Załączniki:
1) projekt umowy (Ratuszowa 1),
2) projekt umowy (Łyskowskiego 35),
3) formularz oferty.
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