Tychy, 07.08.2018 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA WYKONANIE PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
NOWO BUDOWANEGO ZAKŁADU PRODUKCJI SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO
„ROSA” – STANISŁAW ROSA W TYCHACH PRZY ULICY TOWAROWEJ
– I ETAP INWESTYCJI
W związku z rozbudową Zakładu Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA” Stanisław Rosa
w Tychach przy ulicy Towarowej, pragnę zaprosić firmy do składania ofert na wykonanie przyłącza
energetycznego i instalacji elektrycznych. Inwestycja będzie obejmowała budowę hali produkcyjnomagazynowej, budynku biurowego oraz zagospodarowania terenu. W tym celu na naszym serwerze
FTP została udostępniona dokumentacja na bazie której prosimy o przygotowanie ofert. W przypadku
zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym prosimy o kontakt w celu uzyskania hasła do
logowania na serwerze FTP.
Inwestycja została podzielona na II etapy.
Etap I obejmuje:
- budowę hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalnym
- zagospodarowanie terenu wraz z przyłączami oraz budowę parkingów i dróg dojazdowych
- budowę do stanu surowego budynku biurowego (szkielet budynku plus dach)
Etap II będzie obejmował:
- wykonanie elewacji wraz z oszkleniem budynku biurowego
- instalacje wewnętrzne w budynku biurowym
- aranżację pomieszczeń (budowę ścianek, prace wykończeniowe oraz wyposażenie)
Zaproszenie do składania ofert na realizację II etapu inwestycji nastąpi po wykonaniu projektów
wykonawczych.
W ofercie prosimy o podanie cen i terminów realizacji poszczególnych punktów, będących
elementami zakresu I etapu inwestycji:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Przekładki istniejących kabli energetycznych SN z terenu działki do jej granicy
Wykonanie przyłączy energetycznych SN do kogeneracji i fotowoltaiki
Wyposażenie stacji transformatorowej
Wykonanie podłączenia instalacji wytwórczej energii elektrycznej systemu kogeneracji do
instalacji zakładu
Wykonanie instalacji elektrycznej siłowej hali i budynku socjalnego
Wykonanie instalacji odgromowej hali i budynku biurowego (oddzielnie proszę wycenić
wykonanie otoku budynku z bednarki, który jest obecnie wykonywany)
Wykonanie instalacji oświetleniowej hali i budynku socjalnego
Wykonanie instalacji oświetleniowej terenu wokół zakładu wraz z drogami i parkingami

Projekty przyłączy energetycznych i stacji transformatorowej zostaną przekazane do 17.08.2018r.
Proszę o przedstawienie ofert z podziałem na poszczególne zakresy oraz podanie terminów ich
realizacji.
Przy wyborze ofert będą uwzględniane:
- cena
- termin realizacji
- potencjał wykonawczy (w przypadku korzystania z firm podwykonawczych do oferty prosimy
dołączyć wykaz tych firm)
Termin składania ofert do dnia 28.08.2018 r do godz. 12:00.
Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi firmami.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
Daniel Draguła
Koordynator Inwestycji
Tel. 601 449 266 e-mail:
ddragula@rosa.pl

