OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
NA WYKONANIE PROJEKTU
Zakład Produkcji Specjalnej „GAMRAT” Sp. z o.o., 38 – 200 Jasło, ul. Mickiewicza 108, zaprasza do
udziału w konkursie ofert na realizację niżej wymienionej usługi:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: „Modernizacja systemu
zaopatrzenia w ciepło w Zakładzie Produkcji Specjalnej „GAMRAT” Sp. z o.o.”
Adres obiektów objętych planowanymi pracami:
38 – 200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
Działki nr ewid. 3/24, 3/41, 3/103, 3/119, 3/120, 3/123, 3/124, 3/218, 3/236, 3/275, obręb
ewidencyjny: 18 - GAMRAT
Inwestor:
Zakład Produkcji Specjalnej „GAMRAT” Sp. z o.o., 38 – 200 Jasło, ul. Mickiewicza 108.
Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Prace projektowe obejmą m. in.:
a) wykonanie dokumentacji projektowej na budowę, dobudowanie bądź adaptację istniejących
pomieszczeń pod 6 lokalnych kotłowni gazowych;
b) zaprojektowanie co najmniej 2 stacji rozładunkowo – magazynowych na skroplony gaz ziemny
oraz połączenie ich z w/w kotłowniami;
c) zaprojektowanie modernizacji napowietrznej sieci ciepłowniczej w Spółce (część sieci będzie
zdemontowana, część podlegać będzie wymianie bądź dociepleniu, a niektóre odcinki będą
budowane od podstaw);
d) projekt obejmujący dobór urządzeń i całkowite wyposażenie kotłowni lokalnych (m.in. kotły
na gaz ziemny skroplony, wytwornice pary, wymienniki, rurociągi, aparatura kontrolno –
pomiarowa i inne wyposażenie);
e) zaprojektowanie cyfrowego sterowania przepływem energii cieplnej (inteligentna
infrastruktura elektroenergetyczna).
2. Inwestor dysponuje opracowaną koncepcją techniczno – ekonomiczną dotyczącą
przedmiotowego zadania, a także raportem z audytu efektywności energetycznej. Jednakże
oczekujemy od projektanta doradztwa w zakresie poszczególnych, innowacyjnych rozwiązań
technicznych.
3. Planujemy zawarcie kompleksowej umowy na wykonanie dokumentacji projektowej z jednym
podmiotem wiodącym. Dopuszczamy możliwość udziału innych podmiotów w poszczególnych
branżach tylko w charakterze podwykonawców głównego projektanta.
4. Z uwagi na fakt, iż Spółka funkcjonuje w branży zbrojeniowej, konieczne jest osobiste zgłoszenie
się do siedziby inwestora, gdzie po podpisaniu zobowiązań o zachowaniu poufności, przekazane
zostaną dokumenty oraz udzielone zostaną szczegółowe informacje dotyczące planowanego
przedsięwzięcia.
5. Zakres prac objętych przetargiem obejmuje także wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz
przedmiaru robót obejmujących całość zadania.
Warunki udziału w konkursie:
1. Oferent musi dysponować potencjałem w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.
2. Oferta powinna zawierać:
 cenę netto, za którą zostanie wykonany przedmiot zamówienia,





warunki płatności,
termin realizacji,
referencje.

Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres sekretariatu inwestora tj. zpsgamrat@zpsgamrat.pl
lub bezpośrednio w siedzibie Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na wykonanie
dokumentacji projektowej”.
Termin składania ofert do dnia: 14 maja 2021 roku do godz. 1400.
W sprawie szczegółów oraz niezbędnych informacji do przygotowania powyższej oferty prosimy
o kontakt. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami:
Jarosław Kuznecki tel. 13 491 44 11, kom. 601 950 995, email: jkuznecki@zpsgamrat.pl
Uwaga:
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów dotyczących odwołań.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty bez podania przyczyn.
Prezes Zarządu
Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o. w Jaśle
Andrzej Cholewiak

