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Rzeszów, 08.12.2014 r. 
 

P.H. ELMAT Sp. z o.o. 
35-205 RZESZÓW, ul. Wspólna 4a 

tel. (+48 17) 866 0800 

fax (+48 17) 866 0810 
email: elmat@elmat.pl  

………………………………….  
Adres/Pieczątka firmowa Zamawiającego 
 

 
Zapytanie ofertowe nr 08/12/14/1 

 
 

Z dnia 8 grudnia 2014 r. – dostawa i instalacja Systemu chłodzenia i odzyskiwania ciepła 
na potrzeby projektu pn. „Innowacyjny system światłowodowej infrastruktury pasywnej dla 
sieci FTTH", Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”, Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.  

 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 
 
P.H. „ELMAT” Sp. z o.o. 
ul. Wspólna 4A, 35-205 Rzeszów 
NIP: 813-03-36-808, REGON: 690216613 
tel. +48 17 866 0800, Fax +48 17 866 0800 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
KOD CPV: 42510000-4 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja Systemu chłodzenia i odzyskiwania 

ciepła. 
 

2. Zakup jest elementem działania w ramach  projektu „Innowacyjny system światłowodowej 
infrastruktury pasywnej dla sieci FTTH", Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim 
potencjale innowacyjnym”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.  

 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 
A. Chłodnia przemysłowa o wydajności chłodzenia w przedziale 95-100 kW usytuowana 

na fundamentach  zgodnie z załącznikiem na zewnątrz budynku: 

 liczba obiegów chłodniczych 1 

 minimum 3 stopniowa regulacja wydajności chłodzenia 

 czynnik chłodzący glikol 

 temperatura wody wchodzącej 12 °C 

 temperatura wody wychodzącej 7 °C 

 różnica temperatur wody 5 °C 

 chłodnia wyposażona w filtr 

 

B. Chłodnia wentylatorowa o wydajności chłodzenia w przedziale 95-100  kW (do pracy 

z glikolem) przystosowana do pracy przy różnicy 5 K pomiędzy temperaturą 

otoczenia a temperaturą glikolu wchodzącego z minimum 4 stopniową regulacją 
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wydajności chłodzenia usytuowana na fundamentach zgodnie z załącznikiem na 

zewnątrz budynku. 

C.  Wymiennik płytowy o wydajności 100 kW umiejscowiony wewnątrz budynku w 

pomieszczeniu 0.10  zgodnie z sugerowanym opisem miejsca usytuowania 

(załącznik). 

D. Stacje pomp do obiegu pomiędzy wymiennikiem a produkcja umieszczone w 

pomieszczeniu 0.10  zgodnie z  sugerowanym opisem miejsca usytuowania 

(załącznik). 

E. Stacje pomp do obiegu pomiędzy wymiennikiem a chłodniami umieszczone w 

pomieszczeniu 0.10  zgodnie z sugerowanym opisem miejsca usytuowania 

(załącznik). 

F. Izolowany  zbiornik tworzywowy 1500 l w pomieszczeniu 0.10  zgodnie z 

sugerowanym opisem miejsca usytuowania (załącznik). 

G. Izolowany  zbiornik ciśnieniowy 500 l w pomieszczeniu 0.10  zgodnie z sugerowanym 

opisem miejsca usytuowania (załącznik). 

H. Zbiornik przeponowy w pomieszczeniu 0.10  zgodnie z sugerowanym opisem miejsca 

usytuowania (załącznik). 

I. System sterowania i regulacji w pomieszczeniu 0.10  zgodnie z sugerowanym opisem 

miejsca usytuowania (załącznik): 

 sterowanie pompą w układzie chłodzenia  

 sterowanie pompami obiegowymi  

 sterowanie wentylatorami chłodni wentylatorowej  

 sterowanie armaturą regulującą  

 automatyczna regulacja temperatury wody  z opcją manualnej regulacji 

 elementy szafy sterującej: 

 wskaźniki sygnalizacji trybu pracy, sygnalizacji usterki, wartości nastawianych i 

rzeczywistych  

 kablowana szafa systemu sterowania wraz z niezbędnym oprogramowaniem  

 połączenie do Ethernetu – zdalna diagnostyka 

 

J. Orurowanie i okablowanie centrali chłodniczej 

 kompletne, gotowe do rozruchu okablowanie i połączenie elektryczne wszystkich 

komponentów elektrycznych systemu chłodzenia 

 orurowanie pomiędzy poszczególnymi elementami systemu (pompami, zbiornikami, 

chłodniami) z izolacja  

 materiał PVC 

 okablowanie elektryczne centrali chłodniczej 

 

K. Kompletne orurowanie na hali systemu chłodzenia do czterech wtryskarek w 

pomieszczeniu 0.15  zgodnie z sugerowanym opisem miejsca usytuowania  

wtryskarek (załącznik): 
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 materiał PVC 

 izolacja 

 zejście 1 m nad posadzka zakończone zaworami kulowymi Co najmniej 12 mies. 

gwarancji 

 
4. Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty zastrzega sobie prawo do 

wezwania do dostarczenia mu (lub do przedstawienia do wglądu) oryginałów 

dokumentów, potwierdzających spełnianie przez oferenta norm technicznych, 

jakościowych i środowiskowych; posiadanie certyfikatów, uprawnień, zezwoleń, koncesji,  

licencji itp. 

5. Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty zastrzega sobie prawo do 

wezwania do dostarczenia mu (lub do przedstawienia do wglądu) oryginałów 

dokumentów, potwierdzających spełnianie kryteriów wymaganych niniejszą specyfikacją 

oraz prawem krajowym i wspólnotowym.  

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 

 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.04.2015 r. 
 
IV. WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERENTA 

1. Złożenie formularza ofertowego wraz z przedstawieniem ceny netto za realizację 
przedmiotu zamówienia. 

2. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 
ustawowymi. 

3. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

4. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem ekonomicznym i 

technicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

5. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu,  

2. Do oferty należy dołączyć opis przedmiotu zamówienia, o parametrach nie gorszych niż 

opisany w niniejszym zapytaniu którego dostawę oferuje wykonawca.    

3. Oferta może być wypełniona komputerowo lub czytelnym pismem ręcznie.  

4. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje 

w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie 

zaświadczającym i jej umocowaniu prawnym,  

5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, Ofertę należy złożyć w zamkniętej 

kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta (lub opisana z adresem oferenta), 

adresem Zamawiającego oraz zapisem „Oferta – dostawa i instalacja systemu 

chłodzenia i odzyskiwania ciepła” 
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VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona 

osobiście na  adres: P.H.”ELMAT” Sp. z o.o. O/Rogoźnica, Rogoźnica 312, 36-060 

Głogów Małopolski, do dnia 22.12.2014 r. do godz. 12.00. Datą złożenia oferty jest  dzień 

i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. 

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 22.12.2014 r. do godz. 14.30. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.elmat.pl oraz na tablicy ogłoszeń w 

oddziale Zamawiającego tj. O/Rogoźnica, Rogoźnica 312, 36-060 Głogów Małopolski,  

 
VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Oferent jest związany swoją ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty. 

 
VII. OCENA OFERT 
Kryterium wyboru oferty: 100% cena (wskazana na formularzu ofertowym cena netto z tytułu 

realizacji przedmiotu zamówienia). 

O wyborze oferty decydowała będzie najkorzystniejsza cena za wykonanie przedmiotu 

zamówienia.  

 

 
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem 

strony internetowej znajdującej się pod adresem www.elmat.pl oraz poprzez wywieszenie 

ogłoszenia o wyborze wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. 

 
IX. DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udziela p. Andrzej Dzięgiel – tel.17/8660873, e mail – 

a.dzięgiel@elmat.pl 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyn. 

Do niniejszego zapytania dołączony został formularz oferty (załącznik nr 1) oraz rzut 

budynku – parter (załącznik nr 2).  



 

5 

 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty  
 
 
………………………………………       …………………………… 
(Nazwa i adres/pieczęć firmowa wykonawcy)                            miejscowość,  data               
 

  
OFERTA WYKONAWCY 

 
Dane dotyczące Zamawiającego:  
P.H. ELMAT Sp. z o.o. 
35-205 RZESZÓW, ul. Wspólna 4a 
tel. (+48 17) 866 0800, fax (+48 17) 866 0810 
email: elmat@elmat.pl  
NIP: 813-03-36-808, REGON: 690216613 
 
Dane dotyczące Wykonawcy: 
Nazwa (Firma)Wykonawcy......................................................................................................... 
Adres 
siedziby.............................................................................................................................  
Adres do korespondencji………………….………………………………………………………….  
Nr telefonu -........................................................; nr faxu ……………………………………….  
Adres strony internetowej…………………………………………………………………………….  
E-mail:…………………………………..…………………………………………………………….  
nr NIP......................................................................................................................................... 
nr REGON.................................................................................................................................. 
 
Zobowiązania Wykonawcy: 
Nawiązując do ogłoszonego zapytania ofertowego nr 08/12/14/1 z dnia 08.12.2014 r. na 
dostawę i instalację systemu chłodzenia i odzyskiwania ciepła na potrzeby projektu pn. 
„Innowacyjny system światłowodowej infrastruktury pasywnej dla sieci FTTH", Działanie 4.4 
„Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”, Programu  Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, tj.:  
-  dostawa i instalacja Systemu chłodzenia i odzyskiwania ciepła 

za cenę netto.............................. +  23 % podatek VAT, tj. cenę brutto......................... 
(słownie: ..............................................................................................................................)   
 
na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.  
 
1. Oferta jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty (tj. 30 dni) oraz w okresie 
realizacji zamówienia.  
2. Cena zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia i podatki, w tym 
podatek VAT.  
3. Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia: w terminie do 30.04.2015 r. 
4. Warunki płatności 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.  
5. Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego 08/12/14/1 i akceptujemy jego 
wymagania. 
6. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:  

1) Opis przedmiotu oferty. 
2) Rzut parteru budynku. 

 ……………………………………………………… 
Imię i nazwisko ( pieczęć) oraz podpis osoby  

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 


