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Czarna Woda 02.10.2020 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

STEICO Sp z o.o. 

UL. PRZEMYSŁOWA 2 

64-700 CZARNKÓW 

REGON: 570173012 NIP: 763-10-02-199 

Tel. +48 (0) 67 35-60-999 Fax. +48 (0) 67 35-60-900 

2. B RANŻA, KTÓREJ DOTYCZY ZAPYTANIE: 

- elektryczna 

3. OSOBA PROWADZĄCA: 

Piotr Narloch  

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Posadowienie stacji kontenerowej oraz wymiana kabli  

 
5. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

STEICO Sp z o.o. 

Zakład Czarna Woda  

ul. Mickiewicza 10 

6. Zakres zadania: 

Posadowienie stacji kontenerowej oraz wymiana kabli  
Oferta uwzględnia wymianę kabli do:  
− Oświetlenie YKY 5x10  
− Agregat 7x YKY 1x 150  
− Pompownia YAKY 4x240  
− R50 YKY 4x150  
− R91 YKY 4x120  
− R90 YAKY 4x120  
− Actipac YAKY 4x150  
 
Ułożenie nowej linii kablowej :  
− Zasilanie stacji kontenerowej 3x XRUHAKXS 1x240  
 

Zadanie obejmuje dostawę  wykonanie kompletnego okablowania,  oraz podłączenie okablowania. 

http://www.steico.com/
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1. Kompletny montaż tras kablowych dla komponentów. 

2. Dostawa tras kablowych. 

3. Kompletny montaż kabli i przewodów dla komponentów. 

4. Podłączenie przewodów i kabli do urządzeń. Kable i przewody ułożone przez Wykonawcę muszą być wyraźnie 

oznakowane zgodnie z przekazaną dokumentacją elektryczną dla obiektu. W przypadku błędnego lub 

brakującego oznakowania, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę kosztami roboczogodzin 

wynikającymi z czasu potrzebnego na ponowną lokalizację kabli i przewodów. 

5. Zamawiający zakłada wykonanie kompletnego zadania przez Wykonawcę w terminach wskazanych w 

harmonogramie montażu. 

6. Podczas realizacji zadania na wszystkich etapach wykonawca zapewni odpowiednią ilość kadry technicznej z 

wymaganymi kwalifikacjami dla terminowej realizacji zadania.  

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian zakresu zadania w odniesieniu do ilości komponentów 

w zakresie 5% zakresu Zamówienia. 

8. Całość robot wykonać zgodnie obowiązującymi normami i z: Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlanych. Do odbioru przedstawić protokoły z badań instalacji elektrycznej, tj.: 

a) skuteczności samoczynnego wyłączenia 

b) stanu izolacji przewodów 

c) stanu izolacji kabli elektrycznych 

d) rezystancji uziemień 

9. Prace powinny być wykonane przez jednostkę mającą uprawnienia do wykonywania 

robot branży elektrycznej. Stosowane materiały elektrotechniczne i urządzenia powinny posiadać certyfikat 

dopuszczenia do stosowania. 

10. Wszystkie załączniki do w/w zapytania ofertowego można uzyskać emailem (pnarloch@steico.pl) 

7. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 Przewidywany termin realizacji zadania:  

Montaż tras kablowych: do  

Montaż okablowania: do  

Wdrożenie i uruchomienie:  

8. OSOBY KONTAKTOWE: 

 

Piotr Narloch – sprawy elektryczne 

Tel. kom.: +48 606 839 088 

e-mail: pnarloch@steico.pl 

http://www.steico.com/
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Łukasz Nikielski – sprawy merytoryczne 

Tel. +48  67 356 63 40 

Tel. kom.: +48 606 440 037 

e-mail: lnikielski@steico.pl 

 

9. ZAKRES  OFERTY. 

 

Całość prac - łącznie. 

10. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

 

Termin składania ofert:. 

 

Sposób składania ofert: 

- osobiście w dziale zakupów , 

- mailowo na adres :  pnarloch@steico.pl lub lnikielski@steico.pl 

 

11. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 

 

- cena: 90% 

- referencje wykonawcy: 10% 

 

 

12. UWAGI  KOŃCOWE: 

 

1. Oferent musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, 

2. Wszelkie dokumenty ofertowe powinny być podpisane przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania przez 

Oferenta, 

3. Zapraszający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odstąpienie od wybrania oferty w każdej chwili bez 

podania przyczyny, przeprowadzenia dodatkowych negocjacji, bądź uznania, że konkurs ofert nie został 

rozstrzygnięty bez podania uzasadnienia. 

4. Oferent w przygotowanej ofercie oświadczy i zapewni Zamawiającego, że spełni wszystkie warunki określone w 

stanowiącym integralną część Zamówienia załączniku nr 3 pt. „Ogólne warunki współpracy – Wymagania dla 

dostawców” oraz zobowiąże się  do przestrzegania zasad i obowiązków z niego wynikających, 

5. Oferent uwzględni utrudnienia wynikające z realizacji zamówienia w czasie prowadzenia procesu w czynnym zakładzie 

produkcyjnym oraz trwającej budowie hali produkcyjnej, 
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6. Zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z zakresem prac zawartych w dokumentach będących integralną częścią 

Zapytania Ofertowego. 

7. Oferent przedstawi listę potencjalnych podwykonawców, jeżeli w zadaniu brać mają udział podmioty inne niż Główny 

Wykonawca. 

7. Wszelkie dokumenty ofertowe powinny być podpisane przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania przez 

Oferenta. 

 

 

13. Spis załączników. 

 

Załącznik nr 2: Ogólne warunki współpracy – Wymagania dla dostawców 
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