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Skarżysko-Kamienna 15.03.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
I.

Określenie przedmiotu zamówienia:
Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej przy ul. 11 Listopada 7 zaprasza do składania ofert
cenowych na zakup złomu z demontażu kotła WR-25 nr 3 znajdującego się na Ciepłowni w Skarżysku Kamiennej przy ul. 11 listopada 7.
Cena zakupu złomu uzyskanego z demontażu kotła WR-25 powinna uwzględniać koszt związany z:
1. Zabezpieczeniem terenu prowadzenia prac rozbiórkowych.
2. Wykonaniem prac demontażowych urządzeń instalacji wchodzących w skład kotła WR-25. Wykaz
elementów które nie podlegają utylizacji oraz pozostają w posiadaniu Zamawiającego:
a) wentylatory wyciągowe kompletne wraz z obudową;
b) reduktory napędu rusztu;
c) rusztowina;
d) reduktory napędu odżużlaczy;
e) analizatory tlenu w spalinach;
f) czujki PT-100;
g) przetworniki;
h) zawory bezpieczeństwa;
i)

armatura hydrauliczna (zawory, klapy, kryza pomiarowa, napędy zasuw);

3. Zaślepienie otworów technologicznych powstałych po demontażu:
a) rurociągów wejścia i wyjścia z kotła;
b) kanału spalin w części wspólnej;
c) otworów technologicznych w ścianie;
d) zabezpieczenie otworu w stropie po rozbiórce kotła;
4. Zagospodarowaniem odpadów. Wywóz i utylizacje całości odpadów z rozbiórki.
5. Uporządkowaniem terenu demontażu.
Wykonawca powinien posiadać niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt, doświadczenie
i uprawnienia do wykonania prac będących przedmiotem zamówieniem. Roboty demontażowe należy
wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz przy zapewnieniu przestrzegania zasad BHP
i przepisów ochrony środowiska.
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II.

Wymagania dotyczące udziału w postępowaniu:
1. Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną obiektu.
2. Zamawiający wymaga przed przystąpieniem do prac opracowania Planu BIOZ.

III. Warunki składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółki przy ul. 11-go Listopada 7 w Skarżysku - Kamiennej do dnia
01.04.2021r. do godz. 1100. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 1115. Istnieje
możliwość dostarczenia oferty cenowej drogą mailową na adres: celsium@celsium.pl
W ofercie należy podać:
1. Cenę netto za zakup całości złomu uzyskanego z demontażu kotła WR-25.
2. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
Termin wykonania usługi do dnia 31 sierpień 2021 r.
IV. Osoby do kontaktu z oferentami:
1.

W zakresie przeprowadzenia wizji lokalnej w Skarżysku - Kamiennej:
Ryszard Jeż - tel. 723-732-419, e-mail: ryszard.jez@celsium.pl
Ryszard Florczyk - tel. 607-120-118, e-mail: ryszard.florczyk@celsium.pl

2.

W zakresie procedur przetargowych:
Dawid Pękala - tel. 885-122-242, e-mail: dawid.pekala@celsium.pl

Signed by /
Podpisano przez:
Michał Jarosław
Gacek
Date / Data: 202103-15 14:44
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