
Rakszawa, 05.11.2020 r. 

ZAPROSZENIE DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO nr ZPO.230.95.2020 

Zwracamy  się  z  prośbą  o  złożenie  oferty  techniczno-handlowej  na  „Dostawę  zaworu
bezpieczeństwa” . 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Dostawa zaworu bezpieczeństwa wg poniższej specyfikacji:
- para grzewcza o maksymalnych parametrach roboczych: 5 bar(man.) i 180st.C 
- współczynnik przepływu zaworu regulacyjnego doprowadzenia pary grzewczej kvs=40m3/h 
- ciśnienie nastawy zaworu bezpieczeństwa 0,49 bar(man) - zawór  typ 630A-125-C-01-1 

(producent: ARMAK) lub równoważny, o średnicach przyłączy DN125/200 i ciśnieniu nastawy 
0,49     bar(man.)

- króciec zaworu bezpieczeństwa na zbiorniku powinien być wykonany jako DN125 PN16.
W załączeniu arkusz obliczeniowy – załącznik nr 1.

2. WYMAGANIA OGÓLNE 
2.1. Zawór musi być dostosowany do czynnika – para wodna nasycona o parametrach podanych w

specyfikacjach.
2.2. Do  oferty  należy  dołączyć  kartę  katalogową  opisujące  konstrukcję  zaworu  i  dokument

potwierdzający nastawę ciśnienia otwarcia zaworu – nie jest wymagany odbiór zaworu przez
jednostkę notyfikowaną.

2.3. Dostawa (wraz z transportem) do siedziby Zamawiającego: 37-111 Rakszawa 334 

3. TERMIN PŁATNOŚCI:  do 30 dni od dnia protokolarnego odbioru, zatwierdzonego przez obie
strony,   pod warunkiem pełnej  zgodności  technicznej  przedmiotu zamówienia  z  jego opisem i
wymaganiami Zamawiającego.

4. KRYTERIA OCENY OFERT: 
Kryteria zastosowane przy odrębnych ocenach każdego zadania: 
Cena wykonania zamówienia - waga kryterium 100%.
Liczba punktów = (Cmin / Coferty) x 100 
gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert,
Coferty – cena podana w ofercie.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta dla każdego zadania z największą ilością sumy 
punktów
Poferty= (Cmin / Coferty) x 100 



5. TERMIN  ZŁOŻENIA OFERT: 10.11.2020 r. do godz. 10.00 

6. MIEJSCE  ZŁOŻENIA  OFERT:  Zakład  Usług  Komunalnych  ENERGOKOM  
Sp. z o.o., 37-111 Rakszawa 334. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną,
faxem lub pisemnie. 

7. OSOBA DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO: 
Tadeusz Bieniasz tel. 17-224-93-27 kom. 667-192-636, w godzinach 9:00 -14:00.

8. INFORMACJA  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  Z
WYKONAWCAMI:

Wszelką  korespondencję  związaną  z  postępowaniem  Zamawiający  i  Wykonawcy  mogą
przekazywać drogą elektroniczną, faxem lub pisemnie.
- adres poczty elektronicznej: zamowienia@energokom.pl
- nr faxu: 17- 224-93-27
- adres do korespondencji: Zakład Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie,
37-111 Rakszawa 334.

9. INFORMACJA O DOKUMENTACH, JAKIE WYKONAWCA MA DOSTARCZYĆ WRAZ
Z OFERTĄ:
Wraz z ofertą Wykonawca ma dostarczyć Zamawiającemu:

Załącznik nr 1 – arkusz obliczeniowy


