
Otwock, dnia 22-03-2023 rok
ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej na zadanie pt:

„Dostawa rozdzielni elektrycznej RGnn 0,4kV oraz złącza kablowego ZK (agregat-sieć)”

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 

- art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r poz. 2164).

1. Opis przedmiotu zamówienia:

 Dostawa 1 szt rozdzielni elektrycznej RGnn 0,4kV o wymaganych parametrach:

Rozdzielnica w obudowie stalowej - Wolnostojąca o wymiarach szerokość max 2,20m , wysokość

max 2,10m ; głębokość 60cm

Lakierowana RAL7035

Zasilanie główne kablowe – wejście od dołu (istn. kanał kablowy)

Zasilanie rezerwowe (agregat) - wejście od dołu (istn. kanał kablowy)

Odejścia obwodów – kablowe – wyjścia od dołu (istn. kanał kablowy)

Rozdzielnia podzielona na 6 - sekcji :

 Sekcja nr 1

- wyłącznik główny - Wyłączniki mocy 400A/3P z wyzwalaczami wzrostowymi oraz przyłączami

szynowymi rozszerzonymi 

zabezpieczenia obwodów odejściowych:

- rozłącznik ARS1-250A - 1szt

- rozłącznik ARS0-160A - 3szt

Sekcja nr 2

- wyłącznik główny - Wyłączniki mocy 400A/3P z wyzwalaczami wzrostowymi oraz przyłączami

szynowymi rozszerzonymi 

zabezpieczenia obwodów odejściowych:

- rozłącznik ARS0-160A - 10szt

Sekcja nr 3

- wyłącznik główny - Wyłączniki mocy 400A/3P z wyzwalaczami wzrostowymi oraz przyłączami

szynowymi rozszerzonymi zabezpieczenia 

obwodów odejściowych:

- rozłącznik ARS0-160A - 10szt

Sekcja nr 4

- wyłącznik główny - Wyłączniki mocy 400A/3P z wyzwalaczami wzrostowymi oraz przyłączami

szynowymi rozszerzonymi 

zabezpieczenia obwodów odejściowych:

- rozłącznik ARS0-160A - 6szt

Sekcja nr 5

- wyłącznik główny - Wyłączniki mocy 400A/3P z wyzwalaczami wzrostowymi oraz przyłączami

szynowymi rozszerzonymi 

zabezpieczenia obwodów odejściowych:

- rozłącznik ARS0-160A - 6szt

Sekcja nr 6



- wyłącznik główny - Wyłączniki mocy 400A/3P z wyzwalaczami wzrostowymi oraz przyłączami

szynowymi rozszerzonymi 

-  Wyłącznik  ręczny  agregat-sieć  400A (umożliwiający  przełącznie  zasilania  podstawowego na

rezerwowe – dla obwodów odejściowych) podłączonych za wyłącznikiem głównym 400A

zabezpieczenia obwodów odejściowych:

- rozłącznik ARS0-160A - 4szt

Dodatkowe wyposażenie całej rozdzielni :

- wszystkie rozłączniki bezpiecznikowe (zabezpieczenia obwodów odejściowych) wyposażone w

zaciski typu V-kleme – umożliwiające podłączenie kabli odejściowych

- drzwi rozdzielni – wyposażone w zamki (typowe energetyczne)

- Oszynowanie (robocze)  Cu

- Szyna N z zaciskami V-kleme – dla podłączenie kabli odejściowych

- Szyna PE

- wkładki bezpiecznikowe BM :

1. BM WT-3 200A – 3szt

2. BM WT-1 160A – 6szt

3. BM WT-1 100A – 9szt

4. BM WT-1 80A – 6szt

5. BM WT-1 63A – 18szt

6. BM WT-1 50A – 18szt

7. BM WT-1 35A – 18szt

8. BM WT-1 25A – 6szt

 Dostawa 1 szt złącza kablowego (agregat-sieć) o wymaganych parametrach:

- Obudowa – termoutwardzalna lakierowana UV  - szerokość 60cm / głębokość 35cm / wysokość

80cm + fundament

Wyposażone w wyłącznik ręczny agregat-sieć 630A – 1szt

Wymagany termin realizacji zamówienia : maksymalnie 30 dni.

2. Przy wyborze oferty do realizacji zamówienia , Zamawiający będzie się kierował kryterium:

 Cena   – 100%  - wg wzoru:                          

Cena najtańszej oferty

C = -------------------------------------------  x 100pkt

Cena badanej oferty

RAZEM 100%  = 100pkt

3. Oferta ma zawierać:  

a) Kompletny, wypełniony formularz ofertowy – ZAŁĄCZNIK NR 1 – wg załączonego wzoru  

b) kserokopię  aktualnego  wpisu  do  właściwego  rejestru,  uprawniającego  zleceniobiorcę  do

występowania  w  obrocie  prawnym  (potwierdzoną  za zgodność  z  oryginałem  przez

zleceniobiorcę)

c) kompletne, wypełnione oświadczenie stanowiące ZAŁĄCZNIK NR 2.

d) Kartę katalogową oraz schematy i widok proponowanej rozdzielni głównej RGnn 0,4kV oraz

złącza kablowego ZK (agregat-sieć)

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do :

a) Wykonawca zobowiązuje się do dostawy towaru w miejsce wskazane przez Zamawiającego na

swój koszt 
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b)  Strony  ustalają,  że  miejscem dostarczenia  i  przekazania  towaru  przez  Wykonawcę będzie

magazyn  Zamawiającego  mieszczący  się  w  Otwocku  przy  ul.  Andriollego  64  (siedziba

Zamawiającego).

c)  W  ramach  umowy  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  dostarczenia  nabywanego  przez

Zamawiającego towaru do magazynu o którym mowa w pkt. b, w dniach od poniedziałku do piątku

w  godzinach  9.00  –  12.00,  w  uzgodnionym  terminie  nie  dłuższym  niż  oferowanym  przez

Wykonawcę.

d)  Zamawiający  zobowiązuje  się  do  oceny  przedmiotu  każdego  zamówienia,  w  sposób

zwyczajowo przyjęty, w ciągu do 3 dni roboczych od daty jego przyjęcia.

e)  Reklamacje  Zamawiającego  dotyczące  braków  ilościowych  lub  jakościowych  towarów,

Wykonawca  zobowiązuje  się  rozpatrzyć  w  terminie  do  3  dni  od  daty  ich  zgłoszenia  przez

Zamawiającego. Niedotrzymanie tego terminu jest jednoznaczne z uznaniem reklamacji.

f) Dostawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego towaru lub uzupełnienia braków ilościowych w

terminie do 3 dni roboczych od daty uznania reklamacji.

g) Koszty związane z wymianą wadliwego towaru ponosi Wykonawca.

4. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:

A) W cenę należy wliczyć:

a) wartość dostarczanych materiałów w oparciu o przedmiot zamówienia,

b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,

Cena ryczałtowa podana przez zleceniobiorcę za dostarczone towary jest obowiązująca przez

okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

B) Okres Gwarancji stanowi ilość miesięcy kalendarzowych od dnia podpisania bezusterkowego

końcowego protokołu odbioru, podpisanego przez Zamawiającego.

5. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

a) Ofertę cenową należy złożyć do dnia 30-03-2023roku do godziny 10:00  w zaklejonej kopercie w

siedzibie zamawiającego :

Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej , ul. Andriollego 64 , 05-400 Otwock

lub e-mailem : sekretariat@ozec.eu

b) Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

 ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis:

„Dostawa rozdzielni elektrycznej RGnn 0,4kV oraz złącza kablowego ZK-3”

 Ceny w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

 Okres Gwarancji -  wyrażona w miesiącach cyfrowo i słownie,

 Termin dostawy wyrażony w dniach cyfrowo i słownie,  

 Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

c) Oferta  cenowa  otrzymana  przez  zamawiającego  po  terminie  poddanym  powyżej  zostanie

zniszczona.

d) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę cenową.

e) Okres związania ofertą 30 dni.

6. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: 

Władysław Dariusz Łokietek

tel.  690 030 430

7. Zamawiający zastrzega  możliwość zmiany ilości zakupu towaru .
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Formularz Ofertowy – ZAŁĄCZNIK NR 1

……………….……, dnia ………………. r.

Zamawiający:

Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej 

ul. Andriollego 64 , 05-400 Otwock

Wykonawca / zarejestrowana nazwa/ imię i nazwisko: 

..............................................................................................

adres Wykonawcy: ulica ....................................... nr domu .....

kod ..................... miejscowość ...........................................................

powiat ................................. województwo ........................................

tel.: ..................................... fax: .................................

REGON:................................ NIP: ................................

OFERTA CENOWA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

„Dostawa rozdzielni elektrycznej RGnn 0,4kV oraz złącza kablowego ZK (agregat-sieć)”

1. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia,

za kwotę w wysokości:

- za 1szt kpl. wyposażonej Rozdzielni Głównej RGnn 0,4kV  cena netto: …..….…………………….…zł , 

słownie……………….……………………….……………………………………………………………………....…)

podatek VAT…....% tj: ………..…..……zł. (słownie:………………..………………..…………………........……)

brutto: ………….……..….zł.(słownie:………………………………….……………..…….………………………..)

- za 1szt kpl. wyposażonego Złącza kablowego ZK (agregat-sieć)  cena netto: ………….………….…zł , 

słownie……………….……………………….…………………………………………………..………………....…)

podatek VAT…....% tj: …………...……zł. (słownie:…………………………..………………..………........……)

brutto: ………………..….zł.(słownie:…………………………..……………….…………………………………..)

Łączna wartość dostawy netto: …..……………………..….…zł , słownie……………….

………………………………………………..……………………………….…………...…)

podatek VAT…....% tj: ….…………..…zł. (słownie:…………………...………………………………........……)

brutto: ……………….….zł.(słownie:…………………………..…………….……………………………………..)

2. Okres Gwarancji:   ……………miesięcy, (słownie………………………………………………………….)

3. Termin dostawy:   ……………dni,  (słownie……………………………..………………………………….)

Dnia ………………. .............................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 2

……………….……, dnia ………………. r.

Zamawiający:

Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej 

ul. Andriollego 64 , 05-400 Otwock

Wykonawca / zarejestrowana nazwa/ imię i nazwisko: 

..............................................................................................

adres Wykonawcy: ulica ....................................... nr domu .....

kod ..................... miejscowość ...........................................................

powiat ................................. województwo ........................................

tel.: ..................................... fax: .................................

REGON:................................ NIP: ................................

„Dostawa rozdzielni elektrycznej RGnn 0,4kV oraz złącza kablowego ZK-3”

 

OŚWIADCZAMY, ŻE:

1. posiadamy  uprawnienia  do  wykonywania  działalności  lub  czynności  objętych

niniejszym zamówieniem,

2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie,

3. zapoznaliśmy się z zakresem prac objętych w zapytaniu w terenie,

4. dysponujemy  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do

wykonania zamówienia.

Dnia ……………...................................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy)
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