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(nazwa i adres Wykonawcy)                                                        

                                      

                                    ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na                        
wykonanie robót remontowych związanych z wymianą płomieniówek w kotle C 300 
będącego na wyposaŜeniu miejskiej kotłowni na biomasę we Fromborku. 

Zamawiający Miasto i Gmina Frombork  zaprasza Państwa do złoŜenia oferty w postępowaniu 
prowadzonym w trybie zapytania o cenę zgodnie z  następującym zakresem robót i warunkami 
ich wykonania :                                                                                                                         

1. Wykonanie badań ultradźwiękowych elementów kotła celem określenia niezbędnego zakresu 
jego remontu;                                                                                                                                      

2. Określenie zakresu remontu kotła w porozumieniu z Urzędem Dozoru Technicznego;             

3. Wykonanie umownego zakresu remontu kotła polegającego na:                                                                  
- wymianie płomieniówek w ilości 111 sztuk o wymiarach 60,3 x 3,6 x 3192 mm,                                   
-  wymianie den sitowych  w zaleŜności od wyników ekspertyzy.                                                

4. Wykonanie przed obiorem przez Urząd Dozoru Technicznego niezbędnych badań i prób po 
wykonanym remoncie kotła;                                                                                                       

5. Wykonanie dokumentacji dotyczącej remontu kotła polegającej na:                                                              
- opracowaniu technologii spawania i kart operacyjnych,                                                                                
- zatwierdzeniu opracowanej technologii w UDT/o Gdańsk,                                                                          
- wykonaniu “Poświadczenia wykonania naprawy urządzenia" z kartą kontrolną spawania. 

6. Odbiór i dopuszczenie kotła do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego. 

PowyŜsza usługa  winna być wykonana  w terminie do dnia 31 marca 2010 roku.                                                                                

Za wykonanie ww. usługi Zamawiający uiści Wykonawcy naleŜność finansową                     
w terminie jednego miesiąca licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia i otrzymania 
stosownej faktury.                                                                                                                                                     

              Zamawiający informuje jednocześnie, Ŝe zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, 
który zaoferuje najniŜszą cenę. Wykonawca moŜe zaproponować tylko jedną cenę i nie moŜe jej 
zmienić po złoŜeniu oferty z zastrzeŜeniem art. 91 ust 5 i 6 Prawa zamówień publicznych .                               

Ofertę w zamkniętej kopercie naleŜy złoŜyć do dnia 25 stycznia 2010 roku do 
godz.1000 w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku 
przy ul. Młynarskiej 5a. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 stycznia 2010 do godz. 1100 w siedzibie 
Zamawiającego w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku, przy ul. Młynarskiej 5a, w pokoju                  
nr 11.                                                        

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork                                                                     
/-/ Krystyna Lewańska 

 


