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Warszawa, 23 lutego 2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż oraz uruchomienie zasilacza awaryjnego o mocy 20kVA.
Termin realizacji zamówienia: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy.
Kryteria oceny oferty: Cena (waga 100%).
Inne istotne warunki zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Demontaż istniejącego zasilacza awaryjnego MasterGuard C20,
b) Dostawa nowego zasilacza do siedziby Zamawiającego we Wrocławiu ul. Parkowa 28 (punkt
dystrybucyjny, pierwsze piętro),
c) Montaż nowego zasilacza w miejscu starego, zdemontowanego,
d) Podłączenie zasilacza do dotychczasowej, istniejącej instalacji,
e) Uruchomienie i konfiguracja zasilacza,
f) Konfiguracja karty komunikacyjnej SNMP,
g) Testy funkcjonalne,
h) Szkolenie personelu Zamawiającego z bieżącej obsługi i konserwacji Zasilacza potwierdzone
certyfikatem,
Wymagane parametry zasilacza:
Ogólne:
Moc min.20 kVA/18 kW, Topologia: On-line (podwójna konwersja), Prostownik i falownik
w technologii IGBT, obudowa typu Tower.
Wejście:
Napięcie wejściowe 400V, 3-faz. +N+PE, tolerancja napięcia wejściowego: -15%, +15%,
Zakres częstotliwości 45-55 Hz, funkcja miękkiego startu.
Wyjście:
Napięcie wyjściowe 400V, 3-faz, tolerancja napięcia wyjściowego: ±1%, częstotliwość
wyjściowa 50Hz, tolerancja częstotliwości wyjściowej
±0,1%, możliwość przeciążenia:
125% przez 10 min.
Baterie:
Wewnętrzne, czas podtrzymania przy 100% obciążeniu min. 8 min. (przy PF=0,9), Żywotność
baterii min. 10 lat, możliwość wymiany baterii podczas pracy urządzenia, automatyczny test
baterii.

Opcje dodatkowe:
Czujnik temperatury baterii, Funkcja EPO (Emergency Power Off), Karta komunikacyjna
SNMP, Wbudowany wyświetlacz LCD z podstawowymi informacjami (stan pracy, napięcie,
obciążenie na poszczególnych fazach, poziom naładowania baterii, czas podtrzymania przy
bieżącym obciążeniu, błędy i istotne informację o pracy zasilacza), Start z baterii (zimny start)
Deklaracja zgodności CE.
Gwarancja: 48 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru. Gwarancja dotyczy również baterii.
Ważność oferty: 60 dni kalendarzowych licząc od daty upływu terminu na składania ofert.
Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie polegające
na należytym zrealizowaniu, w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwa zamówienia
polegające na dostawie, montażu i uruchomieniu zasilacza awaryjnego o mocy min. 20kVA.
Spełnienia powyższych warunków musi zostać potwierdzone referencjami wystawionymi przez
podmioty na rzecz których Wykonawca świadczył usługi, potwierdzające zrealizowanie zamówienia
w sposób właściwy, zgodny z umową, bez zastrzeżeń.
Opis sposobu przygotowania oferty
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłoży następujące dokumenty:
a) uzupełniony i podpisany formularz oferty (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego),
b) podpisaną klauzulę RODO (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
c) wypis z rejestru ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS,
d) referencje poświadczające spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
e) kartę katalogową oferowanego zasilacza awaryjnego.
Opis sposobu obliczania ceny:
W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest
zobowiązany do podania ceny netto usługi/dostawy będącej przedmiotem zamówienia powiększonej o
obowiązujący podatek VAT.
Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę/dostawę obowiązuje przez cały okres
obowiązywania Umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.
Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 4 marca 2022 r. na adres e-mail marcin.deren@imgw.pl
oraz jaroslaw.slomka@imgw.pl .

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać
złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie ewidencji działalności gospodarczej,
winien dołączyć do oferty, podpisaną klauzulę informacyjną, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych
osobowych (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
Zamawiający zastrzega, że na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia na ww. usługi
(również po przekazaniu informacji o wyborze oferty, aż do chwili zawarcia przez Strony umowy)
może podjąć decyzję o nieudzieleniu zamówienia.
Osobą uprawniona do kontaktów z Wykonawcą jest: pan Marcin Dereń tel. 781 774 124.
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