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ZAPYTANIE  OFERTOWE

Dębica2020.05.14

Dyrektor  Domu Pomocy Społecznej im.  Swiętego Ojca Pio w Dębicy ul. 23  Sierpnia 3
zamierza zakupić zestaw kociołków przechylnych parowych 3 x 30 litr.
Kod PCV: 44621200-1 Kotły grzewcze

Prosimy o przedstawienie ofefty cenowej na dostawę do Zamawiającego kociołków parowych
wraz  niezbędna dokumentacją techniczna producenta wg szczegółowego opisu zamówienia

Postępowanie  nie  jest  prowadzone  na  zasadach  określonych  przepisami   ustawy  z   dnia
29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz .LJ . z 20L9. Poz. L843)   -Prawo zamówień publicznych.

1. Przćdmiot   zamówienia óbeimuie :

1.  Przedmiotem zamówienia jest:
a)   dostawa  fabrycznie   nowych,   kompletnych,   wolnych   od   wad   zestawu  kociołków
przechylnych parowych 3 x 30 litr.
b) prowadzenie nieodpłatnie okresowych przeglądów i konserwacji oraz usuwanie usterek
zestawu kociołków parowych w okresie obowiązywania gwarancji,

2.    Kociołki  parowe  muszą  posiadać  wymagane  aktualnymi  przepisami  prawa  zezwolenia
i   certyfikaty   dopuszczające   do   obrotu   i   stosowania   na   terenie   Polski   oraz   Unii
Euopęjskiej,  zgodnie  z  przeznaczeriem  i  celem,  któremu  ma  służyć.  Dokumenty  te
winny być sporządzone w języku polskim.

11. Szczegółowv oDis Drzedmiotu zamówienia -zakres zamówienia:

Zakres zamówieria obej muj e :
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technicznych opisanych w pkt. 111  zapytdnia ofertowego,
2)   Dostarczenie   dokumentacji   technicznej   (DTR)   z   instrukcją   obsługi,   konserwacji

i eksploatacji w języku polskim  oraz wykazu części zamiennych.
3)   Udzielenie gwarancji na okres nie krótszy niż 2 lata (24 m-ce) na dostarczony zestaw

kociołków,
4)   Zapewnienie   nieodpłatnych   okresowych   przeglądów   i   konserwacji   w   okresie

gwarancji oraz usuwanie usterek suszarki w okresie obowiązywania gwarancji,
5)   Dostawca  ponosi  odpowiedzialność  za  sżkody  i  usterki  powstałe  w  transporcie  do

Zamawiającego
6)   Rok produkcji urządzenia:  2020 r.

111. Parametrv techniczne  kociołków warze]nvch

1.    Pojemność warzelna -3 x 30 litr
2.   Moc grzewcza-32kw
3.   Ciśrienie robocze pary wodnej nasyconej:

Maksymalne : 0,04 Mpa
Zalecane : 0,03- 0,04 Mpa
Dopuszczone : 0,05 Mpa



4.   Temperatura robocza pary wodnej -110 °C
5.   Maksymalne zużycie pary : 65 kg/h
6.   Pojemność parownika max 3 x 5.5 litra
7.   Wykonanie zbiomików warzelnych - stal kwasoodpoma
8.   Wymiary zewnętrzne zestawu

- długość max - do 1700 mm
- szerokość max -do 480 mm
-wysokość całkowita -max dol400 mmm

IV. Termin zlożenia oferty:
Ofertę proszę   dostarczyć   do dnia 26.05.2020 roku   do  godz.  12°°   (liczy  się data wpływu
oferty do Zamawiającego) listownie w zapieczętowanej kopercie na  adres:

Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy
ul. 23 Sierpnia 3,  39-200  Dębica

SEKRETARIAT
Z ori+sem.. „ Oferta na dosta[wę zestawu kociołków przechylnych parowych"

V.  Warunki  wymagane:
1.   Wypełniony formularz  oferty stanowiący Załącznik Nr 1 do oferiy.
2.   Wymagane jest podpisanie załącznika Nr 2 -Podpisanie oświadczenia
3.   Zamawiający wyłącza możliwość stosowania faktury elektronicznej,

ustrukturyzowanej.

VI.  Termin  rea]izacji  zamówienia:
Maksymalnie  do 30 czerwca 2020 r.

VII.  Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zamawiający udzieli  zamówienia Wykonawcy,  którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom  określonym  w  niniejszym  zapytaniu  a  oferta  zostanie  oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium ceny. Otwarcie ofert nastąpi w dniu
26 maja 2020 r. o godz.12ł5.

VIII.  Obliczenie ceny  oferty - kryterium ceny
Wartość netto + 23 % podatek  VAT = wartość brutto

IX. Warunki platności  za  pizedmiot  zamówienia
Sposób: przelew -21  dni od daty wykonania Dostawy

X. Kontakt z Zamawiającym:

Dodatkowych     informacji     można  uzyskać  w  Administracji  DPS  w  Dębicy  lub
telefonicznie pod nr:   14 -6809712 lub emailem pod adresem: administrator@dpsdebica.pl
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