Warszawa 2021-05-19

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):
Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy wewnętrznych instalacji
elektrycznych związanych z zaprojektowaniem rezerwowego źródła zasilania dla pompowni ppoż. na
terenie bazy MPO przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej
przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych związanych z montażem rezerwowego źródła
zasilania pompowni ppoż. wraz z uzgodnieniami z Rzeczoznawcą ds. ppoż..
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.
2.

dobór agregatu,
dobór kable zasilających i sterowniczych (odległość agregatu usytuowanego na zewnątrz
budynku od pomieszczenia pompowni około 35 m),

3.

dobór układu SZR,

4.

zasilanie szafki automatyki pompowni,

5.

uzgodnienie z rzeczoznawcą d/s ochrony ppoż.,

6.

uzgodnienie agregatu z INNOGY,

7.

zestawienie materiałów.

Dokumentację objętą przedmiotem zamówienia należy przygotować w wersji papierowej w 4
egzemplarzach oraz na informatycznym nośniku danych 1 egz. w formacie pdf. Kosztorys w formacie
pdf i ath.
Załącznik nr 1 – oferta wzór,
Załącznik nr 2 – technologia pompowni ppoż.,
Załącznik nr 3 – schemat instalacji pompowni,
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.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania
w m. st. Warszawie Sp. z o.o. do zawarcia umowy.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 2021-06-30.
Termin składania ofert upływa w dn.: 2021-05-24 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.

