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ZAPYTANIE OFERTOWE 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA ZAKUP MATERIAŁÓW I ELEMENTÓW 

NIEZBĘDNYCH DO INTEGRACJI TURBOZESPOŁU PAROWEGO 
 

Termin składania ofert – 18 kwietnia 2014 r. godz. 17:00 

 

 

W związku z realizacją przez firmę Metal Expert Sp. z o.o. Sp. j. projektu badawczo-rozwojowego pn. 

„Opracowanie innowacyjnej instalacji utylizacji odpadów z odzyskiem energii opartej o technologię 

niskoemisyjnego przetwarzania” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych, zwracamy się o 

przedstawienie oferty cenowej na materiały i elementy turbozespołu parowego jako części składowej niezbędnej 

do integracji i uruchomienia doświadczalnego systemu utylizacji odpadów.  

 

Zamawiający: 

Metal Expert sp. z o.o. Sp.j., ul. Słomińskiego 5/231, 00-195 Warszawa                                                            

Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000501083, NIP 578-288-38-25 

 

1.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

 

Przedmiotem zamówienia są następujące materiały i elementy turbozespołu parowego: 

 turbina parowa kondensacyjna mocy znamionowej 0,75 – 1,5 MW 

 zawór szybkozamykający z serwomotorem  

 zawór regulacyjny z serwomotorem 

 obracarka 

 kondensator wodny lub powietrzny 

 przekładnia 

 generator, szafy sterownicze: z regulacją cos φ, napięcia, wzbudzenia, synchronizacji i ochrony 

generatora 

 sprzęgła między turbiną i przekładnią, oraz przekładną i generatorem 

 rama pod turbinę, przekładnię, generator 

 zbiornik oleju do olejów smarnych w ramie, w tym sprzęt pomocniczy, tj. pompy olejowe, filtry, 

chłodnice, instalacja odsysu oparów oleju i rurociągi  

 układ EHR (wskazane aby był zasilany tym samym olejem co układ smarny) 

 układ zabezpieczeń turbiny przed: nadmiernym zwiększaniem prędkości obrotowej, nadmiernym 

spadkiem ciśnienia oleju smarnego, wzrostem ciśnienia w skraplaczu (pogorszeniem próżni), 

nadmiernym względnym przesuwem osiowym wirnika,  
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 ogranicznik mocy, 

 pomiary, kontrola i regulacja (AKPiA): lokalny panel sterowania w turbinie, zestaw czujników na 

turbinie i generatorze 

 układ odwodnień: armatura, odwadniacze i rurociągi odwadniające  

 układ uszczelnień: skraplacz pary uszczelniającej, armatura i rurociągi uszczelnień parowych 

 

UWAGI:  

 Zamawiający dopuszcza zakup materiałów i elementów używanych, o łącznej ilości 

przepracowanych godzin nie wyższej niż 100 000 h. Powyższe powinno być udokumentowane 

raportami, protokółami z remontów. 

 Wraz z ofertą dostarczona powinna być następująca dokumentacja: Schemat cieplny (P&ID), 

schematy olejowe, rysunek dyspozycyjny, opis turbozespołu 

 

2.  WARUNKI SKŁADANIA OFERT: 

2.1.   Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający 

nie wyraża zgody na złożenie oferty wyłącznie w postaci elektronicznej.  

2.2.  Oferta musi być podpisana przez oferenta. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z 

zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. 

2.3.  Zamawiający zaleca, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści 

oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.  

2.4.  Oferent zobowiązany jest złożyć kompletną ofertę dotyczącą przedmiotu zamówienia osobiście,  

listownie lub za pośrednictwem kuriera do biura spółki Metal Expert przy ul. Modlińskiej 61, 03-199 

Warszawa. Nie dopuszcza się do postępowania ofert przesłanych wyłącznie drogą elektroniczną. 

2.5.  Treść oferty musi odpowiadać niniejszemu zapytaniu ofertowemu. Zamawiający nie dopuszcza 

składania ofert wariantowych ani częściowych.  

2.6.  W przypadku sporządzenia oferty lub jej części w języku obcym należy załączyć tłumaczenie przysięgłe 

na język polski. 

2.7.  W przypadku wątpliwości związanych z zawartością oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty.  

2.8.  Oferty złożone po wyznaczonym w ogłoszeniu terminie nie będą rozpatrywane.  

2.9.  Niekompletne oferty nie będą rozpatrywane. O kompletności oferty decyduje wyszczególnienie 

następujących informacji: 

 nazwa, adres oraz sygnatura oferenta 

 data i miejsce sporządzenia 

 termin ważności oferty 

 zakres rzeczowy oferty 

 termin realizacji 

 wycena oferty 
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3. SPOSÓB PRZEDSTAWIANIA CENY 

3.1.  Dopuszcza się możliwość składania ofert zarówno w PLN, jak i innych walutach. W celu porównania 

wartości ofert ceny w walutach zostaną przeliczone na PLN po kursie średnim NBP obowiązującym na 

dzień sporządzenia oferty przez Zamawiającego.  

4. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI 

 

4.1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami w sprawie postępowania ofertowego jest: 

 

Anna Grochowska 

tel.  +48 784 095 707 

e-mail: anna.grochowska@metalexpert.pl 

 

4.2. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający 

odpowie niezwłocznie na zadane pytanie pod warunkiem jego wpłynięcia drogą elektroniczną do 

Zamawiającego na co najmniej 6 dni przed terminem składania ofert. Odpowiedź Zamawiającego 

zostanie jednocześnie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego, aby wszyscy potencjalni 

oferenci mieli dostęp do wyjaśnienia. 

 

5.  KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERT 

 

5.1.  Oceny dokonywać będą członkowie komisji na podstawie następujących kryteriów: 

 

Kryterium cena netto  – 100% 

Obliczane na podstawie wzoru: (cena minimalna/cena ofertowa) x 100 pkt = liczba otrzymanych przez oferenta 

punktów, gdzie cena minimalna = najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert; cena ofertowa = cena oferty 

badanej. 

6.  POZOSTAŁE INFORMACJE 

 

Do wyboru oferty w trybie konkursu ofert nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu lub unieważnienia konkursu, jak również 

nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert, bez obowiązku podania przyczyny.  

Zapraszamy do składania ofert.  

 


