Grudziądz, dnia 27 czerwca 2018 roku

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie corocznych przeglądów 3 układów
zabezpieczenia generatorów G1, G2 i G3 typ: CZAZ-GTM
Działając w imieniu i z upoważnienia OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. zapraszam do składania
ofert na wykonywanie w latach 2018 – 2020 corocznego przeglądu 3 układów zabezpieczenia
generatorów G1, G2 i G3 typ: CZAZ-GTM produkcji ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.o. w zakresie
obejmującym:
1) oględziny zespołu i poszczególnych modułów;
2) sprawdzenie wejść dwustanowych;
3) sprawdzenie wyjść przekaźnikowych z zespołu (wyłączających i sygnalizacyjnych);
4) sprawdzenie torów analogowych (pomiar wartości mierzonych i poborów mocy);
5) sprawdzenie sygnalizacji awaryjnej oraz sygnalizacji świetlnej na panelu obsługi;
6) sprawdzenie poprawności działania rejestratorów zdarzeń i zakłóceń;
7) wymiana baterii w module rejestratora;
8) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu protokołu z przeglądu urządzeń.
Szczegółowe obowiązki wykonawcy określone zostały w załączniku nr 1 – projekt umowy.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) dysponują niezbędnym zapleczem technicznym i potencjałem osobowym gwarantującym rzetelne
wykonanie zamówienia,
2) posiadają doświadczenie w realizacji zadań o podobnym zakresie potwierdzone referencjami
od co najmniej dwóch firm.
W celu zapoznania się oferentów z miejscem realizacji zamówienia oraz w pozostałych sprawach
technicznych można kontaktować się z następującym przedstawicielem Zamawiającego:
 Paweł Lipecki - tel.: 56 45 06 232, e-mail: p.lipecki@opec.grudziadz.pl

SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Postępowanie jest prowadzone w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej GPP znajdującej
się na stronie: www.aukcjegpp.grudziadz.pl
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 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:
1) wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
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2) aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS lub CEIDG),
3) referencje od co najmniej dwóch firm potwierdzające doświadczenie w wykonywaniu
przeglądów układów zabezpieczenia generatorów.
TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: 12 lipca 2018 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

Załączniki:
1) projekt umowy,
2) formularz oferty,
3) podręcznik rejestracji wykonawcy.
Kontakt:

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

Sprawy techniczne: Paweł Lipecki, tel.: 56 45 06 255, 510 193 645, e-mail: p.lipecki@ineko.opec.grudziadz.pl
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