
Znak sprawy: ZO/1/2018          

                         Kostrzyn, dnia  04.07.2018 r. 

   

…………………………………………………………….    

(nazwa i adres wykonawcy) 

 

Zapytanie cenowe wraz z formularzem oferenta 

i wzorem umowy. 

 

1. Zapytanie cenowe-badanie cen na rynku: 

 

1.1. Zamawiający : Zakład   Komunalny, ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn. 

Zaprasza do złożenia oferty  na: Dostawę agregatu prądotwórczego przeznaczonego do 
automatycznego zapewnienia rezerwowego zasilania  w przypadku przerw w dostawie energii 

elektrycznej, wraz z robotami towarzyszącymi 
 

1.2. Przedmiot  zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z pracami towarzyszącymi agregatu prądotwórczego 

o następujących parametrach: 

1.3. Agregat  winien składać się  z silnika wysokoprężnego, prądnicy synchronicznej i panelu 

kontrolnego, umieszczonych w obudowie dźwiękochłonnej odpornej na warunki atmosferyczne.  

1.4. Urządzenie musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa i zgodności z polskimi i europejskimi 

normami i być oznaczone symbolem CE. 

Dane techniczne: 

Moc znamionowa (PRP) agregatu:                 nie mniej niż 50 kVA 

Napięcie znamionowe                   230/400 kV 

Częstotliwość nominalna                  50 Hz 
Klasa wykonania:                    co najmniej G2 

Moc silnika:                    co najmniej 45kWm 

Wymiary - przykładowe[Długość x Szerokość]:   co najwyżej 2400x1100mm 

1.5. Silnik: spalinowy, wysokoprężny z wtryskiem bezpośrednim,  czterocylindrowy z czterema 

zaworami na każdym cylindrze,  pojemność do 4,5 dm
3
; świece zapłonowe żarowe lub płomieniowe 

zapewniające rozruch przy niskich temperaturach; klasa wykonania co najmniej G1; chłodzenie 

cieczą; kraj pochodzenia: Unia Europejska. 

1.6. Prądnica: synchroniczna, bezszczotkowa, czterobiegunowa, stopień ochrony co najmniej IP23; 

elektroniczny regulator napięcia AVR; klasa izolacji H; stabilizacja napięcia nie gorsza niż 1%; kraj 

pochodzenia: Unia Europejska 

1.7. Wymagane wyposażenie agregatu: podramowy zbiornik paliwa zapewniający pracę przy pełnym 

obciążeniu przez minimum 8 godzin; zużycie paliwa maksymalnie 14 litrów przy pełnym (100%) 

obciążeniu; obudowa wyciszająca (zapewniająca ciśnienie akustyczne nie większe niż 70 dB w 

odległości 7 m) odporna na warunki atmosferyczne malowana proszkowo, wyposażona w okno 

rewizyjne umożliwiające kontrolę parametrów pracy agregatu; wyłącznik 3-polowy prądnicy z 

progiem wyzwalania natychmiastowego w wysokości trzykrotności prądu znamionowego agregatu; 

przekrój przewodu neutralnego prądnicy nie mniejszy niż przewodu fazowego; grzałka elektryczna 

podgrzewu bloku silnika; panel sterowania wyświetlający komunikaty w języku polskim, monitorujący 

parametry mechaniczne i elektryczne maszyny; ładowarka buforowa akumulatora podczas postoju 



agregatu; pompka spustowa oleju silnikowego; panel sterujący powinien wyświetlać między innymi: 

napięcia fazowe i międzyfazowe agregatu i sieci, prądy fazowe agregatu, częstotliwości sieci i 

agregatu, moce czynne/bierne/pozorne agregatu, współczynniki mocy agregatu, poziom paliwa, 

ciśnienie oleju, temperaturę bloku silnika; panel sterujący powinien wyświetlać komunikaty 

alarmowe w każdej sytuacji wystąpienia nieprawidłowego odczytu dowolnego mierzonego 

parametru mechanicznego, elektrycznego, czy niewłaściwego zachowania urządzenia; panel 

kontrolny agregatu musi sterować rozdzielnią Samoczynnego Załączania Rezerwy zlokalizowaną 

wewnątrz budynku; panel kontrolny musi umożliwiać obsłudze manualną zmianę progów kontroli 

napięć, prądów, częstotliwości, oraz dostęp do historii zdarzeń. 

1.8. Roboty towarzyszące do wykonania w ramach usługi: uzgodnienie instalacji agregatu 

prądotwórczego we właściwym Zakładzie Energetycznym; wykonanie – w razie potrzeby – 

stosownych projektów elektrycznych i konstrukcyjnych; wykonanie fundamentu żelbetonowego pod 

agregat stosownie do jego wymiarów i wagi; wykonanie zadaszenia nad agregatem prądotwórczym; 

wykonanie ogrodzenia wokół miejsca posadowienia agregatu uniemożliwiającego dostęp osobom 

postronnym; dostawa rozdzielni Samoczynnego Załączania Rezerwy (SZR) w obudowie naściennej lub 

wolnostojącej, z aparatami wykonawczymi 3 polowymi o prądzie znamionowym co najmniej 100A, w 

trybie automatycznym sterowaną przez panel kontrolny agregatu prądotwórczego, w trybie ręcznym 

umożliwiającą manualną kontrolę aparatów wykonawczych przyciskami na froncie obudowy SZRa, w 

trybie awaryjnym umożliwiającą ręczną (dźwignia) zmianę położenia aparatów wykonawczych, z 

blokadami mechaniczną i elektryczną przed jednoczesnym załączeniem agregatu i sieci zawodowej; 

montaż rozdzielni SZR w pomieszczeniu dmuchaw; wykonanie wcinki w istniejącą instalację 

elektryczną obiektu; wykonanie kompletnego okablowania sterującego i odbioru mocy agregat-SZR-

rozdzielnia główna; wykonanie nowych (lub podłączenie do istniejących) niezbędnych uziomów 

agregatu i SZRa; przeprowadzenie rozruchu urządzeń; przeprowadzenie szkoleń załogi. 

 
5. Dostawa: Oczyszczalnia Ścieków, Iwno, ul. Zdrojowa, 62-025 Kostrzyn, na koszt Wykonawcy. 
6. Do oferty należy załączyć: 
a) Informację jaki będzie koszt roboczogodziny w okresie pogwarancyjnym i określenie  kosztów 
dojazdu do Zamawiającego. 
7. Maksymalna odległość do salonu serwisowego: do 50 km 
8.Okres gwarancji: minimum 24 – miesiące. 
9.Wykonawca zapewni obsługę techniczną w okresie 36 miesięcznej gwarancji. 
10.Termin realizacji zamówienia: do 28.12.2018 r. 

11.Miejsce i termin złożenia ofert:  sekretariat Zakładu Komunalnego, ul. Poznańska 2, 62-025 

Kostrzyn lub mailem na adres poczta@zkkostrzyn.pl  

 do dnia  12.07.2018 r. do godz.10.00 

12.Termin otwarcia ofert: 12.06.2018 r. godz. 11.00 

13.Warunki płatności: przelew do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz 

po podpisaniu przez strony bezusterkowego protokołu odbioru. 

14.Wykonawca dokona instruktażu pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi eksploatacyjnej 

agregatu. 

15.Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcję obsługi i bhp w języku polskim. 

16.Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:  Kinga Czechowska- Kierownik  Oczyszczalni 

Ścieków. TEL. 61 8178 069 lub  692 419 669. 

Sporządził/a 

Aleksandra Włodarczak 



 (Podpis osoby zatrudnionej na samodzielnym stanowisku- pieczątka) ……………………………………….

        (podpis Kierownika Zamawiającego) 

2.Oferta cenowa: 

2.1.Nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………………………… 

2.2.Adres Wykonawcy ………………………………………………………………………………………. 

2.3.NIP ………………………………………………………………………………………………………… 

2.4.Regon…………………………………………………………………………………………………….. 

2.5.Nr rachunku bankowego……………………………………………………………………………….. 

2.6.Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia  na kwotę:…………………………………………….. 

Cena netto ………………………………zł.(słownie złotych):………………………………………… 

Podatek VAT ……………………………zł. (słownie złotych): ……………………………………….. 

Cena brutto: ……………………………..zł.(słownie złotych): ………………………………………... 

2.7.Okres gwarancji: ……………………….. . 

2.8.Oświadczam, ze zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia  i nie wnoszę  zastrzeżeń. 

2.9.Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia: ………………………………………………… 

2.10.Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym. 

…………………………………………….. 

(Data, podpis, pieczątka Wykonawcy) 

                                                     


