
 

Dobroszyce, data 13.12.2022 r. 
Nr sprawy 2/Z/2022 
 

ZAPYTANIE CENOWE 
na podstawie Regulaminu udzielania przez Gminną Gospodarkę Komunalną 

Dobroszyce Sp. z o.o. zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 
130 000,00 złotych netto w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 

2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.) 
 

Zamawiający  
zaprasza do złożenia ofert na: 

dostawę i instalacje automatyki do Hydroforni w Łuczynie 
 

1. Przedmiot zamówienia: 
 
Dostawa i instalacja automatyki do Hydroforni Łuczyna o parametrach: 
Szafa sterownicza 
Szafa sterownicza (wisząca 1200x 100x 350) do sterowania pracą SUW Łuczyna w układzie techno-
logicznym obejmującym: 
- Zasilanie z przełącznikiem SIEĆ/ 0/ AGREGAT (rozruch ręczny agregatu) 
- Ochrona przepięciowa 4 polowa 
- Kontrola symetrii zasilania sieciowego  
- Dwie studnie głębinowe- rozruch bezpośredni 
- Filtr pospieszny (1 szt) z 6 przepustnicami pneumatycznymi (przepustnice jednocewkowe- bez 
potwierdzeń)  
- Zasilanie i sterowanie: Pompa płucząca 5,5 kW – rozruch softstart 
- Zasilanie zestawu Grundfos (osobna szafa sterownicza)  
- Zasilanie i sterowanie: Dmuchawa 5,5 kW- rozruch softstart 
- Zasilanie przepływomierz elektromagnetyczny 230 V 
- Zasilanie sprężarka 3 kW (sprężarka z autonomicznym wyłącznikiem ciśnienia)  
- Zasilanie – pompka dozująca 
- Zasilanie Osuszacz 
- Zasilanie obwodów stacji (oświetlenie, ogrzewanie, gniazda)  
- Pomiar hydrostatyczny zbiornika wody czystej z dwoma zabezpieczeniami (suchobieg i przelew)  
- Zabezpieczenie przed suchobiegiem dwóch pomp głębinowych  
- Sterownik PLC Siemens S7-1200 
- Panel operatorski 10,1” (kolorowy- dotykowy)  
- Zespół manipulatorów do pracy Ręcznej i Automatycznej (praca ręczna poza sterownikiem PLC)  
- Podłączenie do istniejącego systemu nadzoru firmy Poster (SCADA) 
- Dokumentacja szafy sterowniczej  
- Pomiary szafy sterowniczej 
- Szkolenie obsługi 
Instalacje wewnętrzne 
- Demontaż istniejącej szafy sterowniczej. 
- Demontaż istniejącej instalacji kablowej 
Montaż przewodów zasilających urządzenia i odbiory oraz urządzenia 
- Instalacja koryt kablowych  
- Kable zasilające do urządzeń technologicznych (pompy, układ dozowania, układ filtracji i płuka-
nia) 



 

- Kabel do pomp głębinowych z sondami 
- Kabel zasilający do zestawu pompowego (Grundfos)  
- Kable sterownicze do przepustnic pneumatycznych  
- Kable zasilające oświetlenie, gniazda sieciowe 
- Lampy oświetlenia wewnętrznego LED 
- Lampa oświetlenia ewakuacyjnego (1 szt)  
- Gniazda sieciowe 230 V + 400 V /16 A 
- Instalacja wyrównawcza 
- Pomiary instalacji elektrycznej wewnętrznej  
 

2. Termin realizacji zamówienia: 31.03.2023 r. 
 

3. Okres gwarancji: 24 miesiące. 
 

4. Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 

5. Sposób przygotowania oferty: oferty należy przygotować na piśmie na załączonym wzorze. 
 

6. Miejsce i termin złożenia oferty: oferty należy składać w siedzibie zamawiającego osobiście, za po-
średnictwem operatora pocztowego, faksem lub pocztą elektroniczną na adres: Gminna Gospo-
darka Komunalna Dobroszyce Sp. z o.o. ul. Oleśnicka 35, 56-410 Dobroszyce biuro@ggkdobro-
szyce.pl do dnia 30.12.2022 do godziny 12:00 
 

7. Termin otwarcia ofert 30.12.2022 12:30 
 

8. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Sylwia Madaj tel. 71 736 06 54 mail: biuro@ggk-
dobroszyce.pl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
………………………………………. 

                                                                                                                                         (miejscowość, data)          
 

     Pieczątka Wykonawcy       
 

 
 

OFERTA 
 

Odpowiadając na zapytanie cenowe dotyczące  
dostawę i instalacje automatyki do Hydroforni w Łuczynie 

 
Składam (y) ofertę następującej treści: 

1. Oferuję (emy) wykonanie zamówienia na zasadach określonych w zapytaniu cenowym za: 
Cenę brutto: ………………………………… zł (słownie: …………………………………..) 
W tym podatek VAT ……………………… zł (słownie: ……………………………………..). 

2. Termin wykonania zamówienia: 
………………………………………………………………………………………………… 

3. Okres gwarancji: 
………………………………………………………………………………………………… 

4. Oświadczam (y), że: 
- zapoznałem (- łam, - liśmy się) z projektem umowy,  
- zobowiązuję (ujemy) się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

 
5.  Ofertę niniejszą składam (y) na … kolejno ponumerowanych stronach. 
6.  Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
7.  Oświadczam (y), że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie ważności 
umowy i zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia jakie ponosi 
Zamawiający. 
 
 

…………………………………. 
            (podpis osoby upoważnionej) 


