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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2020/TO 

I. ZAMAWIAJĄCY  

PWiK Ostróda Sp. z o.o.  
Tyrowo 104 
14-100 Ostróda 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej oraz ogrzewania dla budynku krat. 

Specyfikacja zamówienia: 

Obiekt: Budynek krat na oczyszczalni ścieków w Tyrowie [BK – OB. nr 3]. 

Ilość:  1 

Zakres prac: 

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej oraz ogrzewania dla budynku krat. 

Wymagania dotyczące materiałów: 

Opisano w zakresie prac po stronie Wykonawcy.  

Zakres prac po stronie Wykonawcy: 
• Dostawa i montaż wentylatorów kanałowych w  wykonaniu  przeciwwybuchowym i kwasoodpornym  
o wydajności 1400 m3/h i sprężu 150Pa – 4 szt.  
• Dostawa i montaż aparatu grzewczo-wentylacyjnego o mocy 22 kW w wykonaniu 
przeciwwybuchowym i kwasoodpornym wraz z hydraulicznym podłączeniem go instalacji grzewczej w 
budynku hali krat. 
• Wykonanie instalacji sterowania elektrycznego wentylatorów, prefabrykacja szafy sterowniczej, 
okablowanie wentylatorów  szafy sterowniczej oraz  detektorów H2S, CH4. 
• Wykonanie instalacji kanałowej wraz z kratkami wentylacyjnymi (całość ze stali nierdzewnej). 
• Obsadzenie w ścianie czerpni i wyrzutni powietrza  ze stali nierdzewnej. 
• Dostawa i montaż zakończeń instalacji na dachu (cokoły, podstawy, wywietrzaki  ze stali nierdzewnej).   
• Wykonanie prac towarzyszących budowlanych (tj. otworów w ścianach i w stropie do 
przeprowadzenia instalacji)  
• Dostarczenie kart gwarancyjnych urządzeń, DTR, dokumentacji z wykonanych pomiarów 
elektrycznych, dokumentacji z wykonanych pomiarów wydajności wentylacji.  
• Szkolenie z zakresu obsługi zamontowanych urządzeń. 
Zakres prac po stronie Zamawiającego:  

• Wykonanie zasilani elektrycznego szafy sterowniczej. 
• Doprowadzenie ciepła technologicznego do budynku. 

Termin realizacji: Koniec września 2020 r.  

Gwarancja: 
min 12 miesięcy na roboty montażowe  
min 24 miesiące na urządzenia 

Dodatkowe informacje:  

 Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Dostarczy wykaz osób, które będą uczestniczyć  
w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 



 
 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

 W ciągu ostatnich 5 lat Wykonawca zrealizował co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim 
rodzajem, charakterem i złożonością podobną do niniejszego przedmiotu zamówienia, tj. wykonania 
wentylacji w gospodarce komunalnej. Wykonawca przedłoży stosowne dokumenty poświadczające 
wykonanie takich prac z danymi kontaktowymi umożliwiającymi weryfikację. 

 Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawcy. Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową  
w wysokości 130 000,00 zł. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić 
dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może 
przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez 
zamawiającego warunku (poświadczenie z banku).  

 Posiada ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej (dołączyć).  

 Przedstawi materiały oraz urządzenia. 

 

Osoba do kontaktu: 

Informacje dotyczące realizacji zamówienia udziela: 

Pan Michał Tracz t. 607 040 389 e-mail: m.tracz@pwik.ostroda.pl  

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

Oferta powinna być stworzona wg wzoru formularza załączonego do niniejszego zapytania i zawierać 
wyspecyfikowane informacje o których mowa w przedmiocie zamówienia.  

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres 
nykiel@pwik.ostroda.pl; faksem na nr 89 670 99 26, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: 
Tyrowo 104, 14-100 Ostróda do dnia 30.06.2020 r. do godz. 10:00. 
2. Otwarcie ofert w dniu 01.07.2020 r. o godz. 9:00, o wyborze najkorzystniejszej oferty  Zamawiający 
powiadomi Oferentów zamieszczając informację na stronie internetowej www.bip.pwik.ostroda.pl.  

V. OCENA OFERTY 
Zamawiający dokona wyboru ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena – 100 % 

VI. ZAŁĄCZNIKI 

 Wzór formularza ofertowego 
 Opis techniczny 
 Rys IS01 
 Rys IS02 
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