Nowy Sącz, dnia 05.12.2019

Zapytanie ofertowe
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:
Wykonanie modernizacji systemu instalacji chłodniczej w obrębie stacji skraplania i
maszynowni dla zwiększenia mocy chłodniczej. Kosztorys - przedmiar w załączniku.
Opis zadania:
Modernizacja systemu instalacji chłodniczej w obrębie stacji skraplania i maszynowni dla
zwiększenia mocy chłodniczej powinna umożliwić ciągłe zabezpieczenie utrzymania wymaganej
temperatury we wszystkich instalacjach technologicznych i pomieszczeniach produkcyjno magazynowych.
Oczekiwany wzrost wydajność chłodniczej: nie mniejszy niż 30 % (aktualna moc skraplacza
wynosi 481 kW).
Charakterystyka techniczna:
Modernizacja systemu instalacji chłodniczej swym zakresem powinna obejmować takie
elementy jak:
1. Skraplacz natryskowo – wyparny kompletny
2. Wymiennik wstępnego chłodzenia kompletny
3. Falowniki do agregatów sprężarkowych kompletne
Opis zadania:
Zadanie obejmuje:
1. Dostawę urządzeń do systemu instalacji chłodniczych Zakładu Produkcyjnego:
a)
Skraplacz natryskowo – wyparny
b)
Wymiennik wstępnego chłodzenia W.L.
c)
Instalacje elektryczne i sterowanie dla dostarczonego skraplacza i wymiennika
d)
Rurociągi amoniakalne
2. Wykonanie specjalistycznych prac instalacyjnych obejmujących instalację objętych dostawą
urządzeń do funkcjonującego systemu instalacji chłodniczej:
a)
Instalacja urządzeń skraplacza natryskowo wyparnego
b)
Instalacja wymiennika wstępnego chłodzenia
c)
Instalacja układu zasilania i sterowania
UWAGA: Prace instalacyjne muszą zostać wykonane przy jak najkrótszym czasie zatrzymania
pracy całości instalacji lub jej poszczególnych układów.
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Ilość: 1 kpl.
Termin realizacji zakupu: do 31.12.2020
Termin ważności oferty: do 31.12.2020
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
 nazwę i adres oferenta
 opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (sporządzony
zgodnie z zapytaniem ofertowym)
 warunki obsługi serwisowej
 warunki gwarancji
 warunki dostawy
 warunki płatności
 wartość oferty (cena netto oraz cena brutto)
 termin ważności oferty
Dodatkowe określone przez Zamawiającego informacje dla zachowania ważności oferty:
 oferta złożona przez oferenta musi być sporządzona na jego papierze firmowym lub
opatrzona jego firmową pieczątką
 oferta musi być podpisana przez oferenta
 oferta musi zawierać datę jej sporządzenia
 oferta musi określać markę producenta, typ, rok produkcji, inne charakterystyczne
parametry
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też doręczona osobiście
kupującemu.
Termin składania ofert: 13.12.2019 do godz. 15°°
Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
1. Kryterium podstawowe – dostawca posiada aktualne wymagane certyfikaty i uprawnienia.
2. Pozostałe kryteria wyboru:
 cena: 45%
 warunki obsługi serwisowej: 30%
 warunki gwarancji: 15%
 warunki płatności: 10%
3. Algorytm obliczania punktacji kryterium: 1° oferta najkorzystniejsza = 10 punktów, pozostałe
oferty wg proporcji matematycznej od 0 do 10 punktów oraz 2° uwzględnienie wagi kryterium.
Z procesu zakupu (postępowania o udzielenie zamówienia w ramach operacji) wykluczone są
podmioty powiązane z Okręgowa Spółdzielnią Mleczarską w Nowym Sączu osobowo lub
kapitałowo.
Wszelkich informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Prezes Zarządu Paweł
Gruca, tel. + 48 18 521 33 22
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Z poważaniem
Paweł Gruca
Prezes Zarządu
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
Ul. Flisaków 1, 33-300 Nowy Sącz
Tel. (18) 521 33 22
Fax (18) 521 33 18
NIP 734-001-15-49
REGON 000791792
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