Warszawa 2020-09-08

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.
ul. Obozowa 43
01-161 Warszawa
Przedmiot zamówienia (z wyszczególnieniem rodzaju asortymentu/towaru jego ilości oraz
jednostki miary):
Wykonanie przeglądu pomiarów i konserwacji 8 sztuk transformatorów SN/nN
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie przeglądu pomiarów i konserwacji 8 sztuk
transformatorów SN/nN w obiektach Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania zlokalizowanych w
Warszawie przy ul. Instalatorów 17 i 23 (5 szt.), Białołęckiej 231 (1szt.) oraz w Zielonce przy ul.
Michałowskiej 2 (2 szt.)
Zakres zamówienia obejmuje
·

Badanie właściwości oleju: wygląd, rezystywność, napięcie przebicia, badania
chromatograficznegazów oraz związków furanu rozpuszczonych w oleju

·

Stan połączeń elektrycznych na izolatorach przepustowych

·

Stan odwilżacza

·

Stan uziemień roboczych i ochronnych

·

Poziom oleju transformatorowego

·

Szczelność kadzi transformatora

·

Stan izolatorów przepustowych

·

Pomiar rezystancji izolacji

·

Pomiar rezystancji uzwojeń

·

Czyszczenie komór transformatorowych wraz z transformatorami

·

Wykonanie dokumentacji z przeprowadzonych prac.

·

Kontrola i weryfikacja działania rozdzielni SN

·

Weryfikacja i aktualizacja schematów ideowych poszczególnych i rozdzielni SN

Dokumentacja fotograficzna w załączeniu

Wymagania stawiane Wykonawcom:
1.

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2.

Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego do wykonania
przedmiotu zamówienia samodzielnie lub dysponowanie odpowiednim zespołem osób.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całość zamówienia podwykonawcom.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania
w m. st. Warszawie Sp. z o.o. do zawarcia umowy.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 2020-10-30.
Termin składania ofert upływa w dn.: 2020-09-16 o godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej
za przedmiot zamówienia: Jakub Kuźmiuk
Tel. kontaktowy: 22 39 10 198
Oferty należy nadesłać w jednej z następujących form:
- drogą mailową na adres: zun@mpo.com.pl
- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43
Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:
cena -100%

Zapraszamy do składania ofert.

