Warszawa 2021-01-04

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):
Modernizacja kotłowni wbudowanej oraz montaż instalacji technologicznej wraz z instalacją
elektryczną i robotami budowlanymi w budynku Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania przy ul.
Cybernetyki 15 w Warszawie.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są prace związane z wykonaniem i montażem urządzeń kotłowni olejowej.
Kotłownia zlokalizowana jest w piwnicznej kondygnacji (przyziemiu ) istniejącego budynku.
Kotłownia olejowa będzie obsługiwać instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
Elementy istniejącej kotłowni węglowej do demontażu.
Zakres prac obejmuje w szczególności:
I. Technologia kotłowni olejowej, montaż:
1.

2.
3.

Kocioł c.o. Buderus LOGANO SB 325 / 115 wraz z automatyką zabezpieczeniem stanu wody typ
933,.2 Syr oraz palnikiem olejowym typ RG 3 D TC f-my Riello lub równoważny - kpl.1;
Naczynie wzbiorcze zamknięte typ N/6 bar, V = 140 dm3 f-my Reflex lub równoważne- kpl.1;
Przeponowe naczynie wzbiorcze NG100 V= 100 dm3 f-my Reflex wraz z zaworem kulowym
kołpakowym Reflex MK lub równoważne - kpl.1;

4.

Pompa obiegowa c.o. typ UPE 25-60/230V, 100 W f-my Grundfos lub równoważne - szt.3;

5.

Zawór trójdrogowy typ DR 25 GFLA z siłownikiem VMM20 Honeywell lub równoważne - kpl.3;

6.

Zawór bezpieczeństwa typ 1915 1”, p = 3,0 bar f-my Syr - szt.1;

7.

Rozdzielacz typ MGV-50 f-my Meibes z 3-ema obiegami grzewczymi lub równoważny - kpl.1;

8.

Zmiękczacz kompaktowy wody uzupełniającej typ TW-16-CH serii Euro f-my Techwater z
regulatorem twardości lub równoważny - kpl.1;

9.

Zbiornik polietylenowy dwupłaszczowy poj. 1000 dm3 typ EuroLentz-Komfort f-my Sotralentz lub
równoważny - kpl.3;

10. Pompa oleju VISCOMAT 70T + instalacja olejowa lub równoważna - szt.1;
11. Pompa obiegowa c.w.u typ Alpha2 25-80 N lub równoważna - szt.1;
12. Pompa cyrkulacyjna Alpha2 25-50 N lub równoważna – szt.1;

13. Neutralizator kondensatu Jeremias Neutro 70 lub równoważny – szt.1;
14. Pojemnościowy podgrzewacz wody 100 litrów;
15. Demontaże, rurociągi, zawory, izolacje, próby – zakres prac w oparciu o zał. nr 5. pkt. 1.1
II. Instalacje elektryczne, montaż:
1.

Zakres prac w oparciu o zał. nr 5. pkt. 2
III. Roboty budowlane

1.

Zakres prac w oparciu o zł. nr. 5. pkt. 3

Wykonawca powinien przygotować ofertę cenową w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy
modernizacji kotłowni w budynku administracyjnym (zał. nr 1, 2, 3, 4), zakres prac
modernizacyjnych (zał. nr 5) i własną analizę.
Wymagania stawiane Wykonawcom
1.

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień w szczególności:
a)
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz należąca do
właściwej Izby Samorządu Zawodowego;

2.

Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego do wykonania
przedmiotu zamówienia samodzielnie lub dysponowanie odpowiednim zespołem osób, w
szczególności:
a)
w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli 1 robotę
obejmujące montaż lub modernizację kotłowni olejowej o wartości co najmniej
130.000,00 zł brutto.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie 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: 2021-04-30.
Wymagany okres gwarancji wynosi: 36 miesięcy
Termin składania ofert upływa w dn.: 2021-01-15 o godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej
za przedmiot zamówienia: Janusz Kotlarski
Tel. kontaktowy: 22 39 10 240
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.

