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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: 

Dostawa  stacji kontenerowej, w zakres dostawy wchodzi:  
−Dostawa oraz montaż transformator 1000kVA, rozdzielnicy SN oraz rozdzielnicy NN  

−Dostawa materiałów zgodnie z załącznikiem nr 1  

 
5. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

STEICO Sp z o.o. 

Zakład Czarna Woda  

ul. Mickiewicza 10 

6. Zakres zadania: 

Kontenerowa stacja transformatorowa typu MRw-bpp 20/1000-3 w obudowie betonowej z trzema ścianami 
oddzielenia przeciwpożarowego z wewnętrznym korytarzem obsługi  
 
Opis wyposażenia:  
A) Obudowa:  
- dwa monolityczne elementy z betonu zbrojonego i wibrowanego:  
fundament a zarazem szczelna misa olejowa;  
bryła główna z rozdzielnicami SN i nN;  
- dach betonowy płaski betonowy, malowany wg. palety RAL;  
- komora transformatorowa przystosowana do transformatora o mocy max. 1000kVA;  
- elewacja rodzaj i kolor tynku według palety firmy CERESIT  
- drzwi i kraty wentylacyjne aluminiowe, malowane farbą proszkową według palety RAL;  
- gabaryty zewnętrzne stacji (dł. x szer. x wys.) 5 460 x 3 060 x ~2 650 [mm];  
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- obsługa rozdzielnicy SN i nN - wewnętrzna (z wewnętrznym korytarzem);  
- wewnętrzna instalacja oświetleniowa;  
- wewnętrzna instalacja uziemiająca.  
B) Rozdzielnica średniego napięcia typu Rotoblok SF – 3 polowa (In=630A)  
Pole transformatorowe wyłącznikowe typu SWT nr 1;  
- odłącznik typu GTR SF4 24.06.16 z uziemnikiem dolnym, napęd ręczny, blokada drzwi, tor szynowy Cu;  
- wyłącznik SION 3AE6 w izolacji próżniowej, wykonanie stacjonarne, napęd silnikowy 24V DC; - 
zabezpieczenie pola wyłącznikowego typu Mupasz 101 – szt. 1;  
- cewki Rogowskiego – szt. 3;  
- sygnalizacja obecności napięcia;  
- oprzewodowanie aparatury sterowniczej oraz sygnalizacyjnej;  
Pole liniowe typu SL2 nr 2, 3;  
- rozłącznik typu GTR SF 1 24.06.16 z uziemnikiem dolnym, napęd ręczny, blokada drzwi, tor szynowy Cu, 
sygnalizacja obecności napięcia;  
*Wyposażenie dodatkowe – blokada kluczykowa pomiędzy polami liniowymi  
2. TRANSFORMATOR - Minera - 1000 kVA- 6300 / 420 V - Dyn5 Transformator olejowy Minera 
1000kVA - 1 sztuka  
3. Rozdzielnica NN :  
 

7. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 Przewidywany termin realizacji zadania:  

Dostawa stacji: 

8. OSOBY KONTAKTOWE: 

 

Piotr Narloch – sprawy elektryczne 

Tel. kom.: +48 606 839 088 

e-mail: pnarloch@steico.pl 

 

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:  
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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, 

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 1: lista materiałowa 

Załącznik nr 2: Ogólne warunki współpracy – Wymagania dla dostawców 
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