
                                                                                                         Opole, 2014.01.20 

Zamawiający: 

                         Powiat Opolski 
                           ul. 1 Maja 29 

                           45-068 Opole 

                       NIP 754-30-23-121                                                                          
 

 

                                        Zapytanie ofertowe 

  w trybie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 
Wykonanie opomiarowania zużycia mediów w zakresie ciepła 

dostarczanego do obiektu w tym centralnego ogrzewania i ciepłej 

wody oraz  zimnej wody 

- inwentaryzacja istniejących instalacji dla potrzeb wykonania  

  przedmiotu zamówienia, 

- zakup i dostawa niezbędnych materiałów i urządzeń, 

- wykonanie wszystkich niezbędnych zmian instalacji w celu  

  osiągnięcia założonego celu, 

- zakres robót i sposób wykonania: 

 1. Zabudowa ciepłomierzy ultradźwiękowych w ilości 8 szt. w tym: 

  a) instalowane na powrocie, nominalny przepływ Qp większe lub   

      równe 6 m³, średnica nominalna Dn=25 mm – 4 szt. ( montaż z   

      wspawaniem na wysokich parametrach w wymiennikowi) 

  b) instalowane na zasilaniu, nominalny przepływ Qp większe lub   

      równe 10 m³, średnica nominalna Dn=40 mm – 2 szt. 

  c) instalowane na zasilaniu, nominalny przepływ Qp większe lub   

      równe 6 m³, średnica nominalna Dn=25 mm – 1 szt. oraz   

      nominalny przepływ Qp większe lub  równe 2,5 m³, średnica  

      nominalna Dn=20 mm – 1 szt. 

 2. Zabudowa wodomierzy w ilości 3 szt. (na gwint), nominalny  

     przepływ Qp większe lub  równe 6 m³, średnica nominalna  

     Dn=40mm. 

 3. Do każdego licznika należy zabudować zestaw odcinający (zawór  

     kulowy przed i za licznikiem). 

 4. Przy 2 szt. wodomierzy należy zainstalować układ obejścia     

     wykonany z rury ocynk Dn=65 mm. 

 5. Wykonanie robót zawiera demontaż oraz odtworzenie izolacji  



     cieplnej. 

  6. Liczniki powinny być zamontowane zgodnie z sztuką montażu  

      oraz zgodnie z instrukcją DTR licznika. 

  7. Termin wykonania – 8 tygodni od daty podpisania umowy.   

Prace mogą być wykonywane przez osoby posiadające kwalifikacje 

uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń 

energetycznych w zakresie remontów i konserwacji zgodnie z 

rozporządzeniem MGPiPS. 

W związku z wykonywaniem prac w węźle cieplnym stanowiącym 

własność PGKiM w Ozimku warunkiem przyjęcia oferty jest pisemna 

zgoda z Wydziału Cieplnego PGKiM w Ozimku na wykonywanie 

robót na ich instalacjach.    

Koszty niezbędnych materiałów i urządzeń zawiera cena oferty. 

Miejsce projektowania : 
- budynek szpitala w Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31 

Termin i płatność: 
- termin składania ofert – 27.01.2014 r., ważność oferty min.60 dni, 

- termin wykonania – zgodnie z ofertą liczone od dnia podpisania  

  umowy 

- umowa zawarta na kwotę ryczałtową z terminem płatności   

  21 dni od daty otrzymania faktury 

- dokumentacja obiektu wyłącznie do wglądu w obiekcie w Ozimku  

  po wcześniejszym uzgodnieniu. 

 

Ofertę proszę wysłać pocztą na wskazany wyżej adres Zamawiającego 

lub złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 

Maja 29. 

Telefon kontaktowy w sprawie uzgodnień i oględzin - 775415110 
 

 

                                                             Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego 

                                                                                     W.Lewandowski 


