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Zapytanie ofertowe
Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej
„DOLKOM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu, ul. Hubska 6
zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie modernizacji układu sterowania
kotłownią z czasowego na pogodowe uwzględniające automatyczną regulację.
Kotłownia jest przeznaczona do pokrycia potrzeb cieplnych 4 obiegów
centralnego ogrzewania dla obiektów o łącznej powierzchni kubaturowej 51 000,00 m3.
Zastosowano dwa kotły wodne Paromat-Duplex firmy Viessmann o mocy 1160kW
każdy. Kotły wyposażone są w palniki gazowe firmy Weishaupt, typ G-7/1-D o mocy
1600kW każdy.

W ofercie należy przedstawić:
a) specyfikację techniczną układu sterowania z wyszczególnieniem producentów,
b) instrukcję obsługi i schemat układu grzewczego,
c) cenę całkowitą,
d) termin wykonania,
e) forma i termin płatności
Oferty prosimy złożyć do dnia 30.09.2019 r. do godz. 900 w siedzibie zamawiającego
pok. 104 (sekretariat) lub przesłać na dres e-mail: dolkom@dolkom.pl .
Po złożeniu oferty, zostanie przeprowadzony dialog technologiczny z wszystkimi
oferentami, którzy złożyli oferty.
Jeżeli osoba, której oferta zostanie wybrana nie stawi się do zawarcia umowy w
miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić
od zawarcia umowy.

KRS: 0000028640
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna
VI Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy; 25 549 000 PLN

REGON: 932662047
NIP: 899-24-18-059

Konto:
ING Bank Śląski S.A.
Nr 98 1050 0086 1000 0090 3067 9816
Santander Bank Polska S. A.
Nr 48 1500 1793 1217 9005 9732 0000

Zamawiający zastrzega możliwość uznania, iż przetarg nie dał wyniku, jeśli oferta i
rokowania nie będą mogły być przyjęte przez niego.
Uwaga: Spółka DOLKOM nie zwraca kosztów poniesionych w związku z
przygotowaniem i przesłaniem oferty!!!
Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są:
Elżbieta Łuszczek, tel. 697 059 455 e-mail e.luszczek@dolkom.pl
Stefan Kozik, tel. 697 059 456 e-mail s.kozik@dolkom.pl

Sporządził:
Stefan Kozik
Tel. 697-059-456

