
 
 

         Wrocław, 2.12.2013 
 

Zapytanie ofertowe dotycz ące projektu realizowanego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla  

Województwa Dolno śląskiego na lata 2007-2013 
 

Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności dolnośląskich  przedsiębiorstw 
„Przedsiębiorstwa i Innowacyjność” 
Działanie 1.1: Inwestycje dla przedsiębiorstw 
Schemat 1.1.A1: Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność 
produktową i procesową na poziomie regionalnym zgodną z Regionalną Strategią 
Innowacji (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki); 
Tytuł projektu: Produkcja nowego typu anteny do odbioru telewizji naziemnej cyfrowej 
 
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 
 
 

Zamawiaj ący: 
 
Elseko Stachowiak i wspólnicy spółka jawna 
Ul. Centralna 32 
52-121 Wrocław 
 
NIP 8990101430 
REGON 006336540 
 
071 346 52 93 
071 346 52 87 
elseko@elseko.pl 
 

Przedmiot zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oczyszczalni ścieków poprodukcyjnych do 
zakładu produkcji obwodów drukowanych. 
2. Przedmiot zamówienia musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, 
materiałowych i wykonawczych, 
3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą szczegółową 
specyfikację przedmiotu zamówienia, z której w sposób nie budzący wątpliwości 
Zamawiającego  winno wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia jest o takich 
samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz 



użytkowych w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określonego przez 
Zamawiającego, 
4. Wykonawca udzieli gwarancji na Przedmiot zamówienia na okres min. 12miesięcy. 
W trakcie trwania gwarancji zapewni świadczenie usług gwarancyjnych i 
serwisowych.  
 

Zakres dostawy : 
 
Kryterium techniczne: Oczyszczalnia ta składać się będzie z szeregu elementów 
umożliwiających stopniowe oczyszczanie ścieków poprodukcyjnych oraz 
przepompowywanie oczyszczonej wody ponownie na produkcję. Urządzenie w 
formie instalacji posiadać będzie elementy, które umożliwią automatyzację procesu 
oczyszczania. W komplecie składać się będzie z: 7 zbiorników na ścieki 
poprodukcyjne i wodę technologiczną. Trzy z nich stanowiących zbiorniki 
zbierające ścieki poprodukcyjne będą miały pojemność od 1 do 1,5 m3 każdy. 
Zbiornik uśredniający, w którym mieszane będą wszystkie ścieki produkcyjne 
wymaga pojemności od 8 do 10m3. Na wyposażeniu zbiornika będzie mieszadło 
szybkoobrotowe ze stali kwasoodpornej lub tworzywa sztucznego z możliwością 
regulacji obrotów. Podobnej wielkości będzie zbiornik reakcyjny, do którego 
dodawana będzie odpowiednia chemia pozwalająca oczyścić ścieki i utrzymać Ph na 
poziomie równym 7. Tu również konieczne jest zastosowanie mieszadła 
szybkoobrotowego z regulacją obrotów ze stali kwasoodpornej lub tworzywa 
sztucznego. Kolejny zbiornik osadowy wymaga pojemności pomiędzy 6, a 7 m3 do 
niego również dodawane będą odpowiednie środki by wytrącić jak najwięcej osadów. 
Ostatni zbiornik stanowi miejsce zbioru wody nadającej się do ponownego 
użytkowania tzw. zbiornik wody technologicznej. Będzie musiał pomieścić od 6 do 7 
m3 wody, która zostanie zawrócona na produkcję i do toalet. Pomiędzy 
poszczególnymi zbiornikami oraz liniami technologicznymi konieczne jest 
przeprowadzenie odpowiedniej ilości połączeń rurowych zamykanych zaworami i 
uzupełnionych odpowiednimi pompami przepompowującymi ciecz. Przewiduje się 
zastosowanie: pięciu pomp zanurzeniowych o wydajności od 1,5 do 10m3/h oraz 
wysokości podawania wody od 5 do 7 m, 2 pomp stacjonarnych o wydajności od 5 do 
10m3 /h i wysokości podawania wody od 40 do 50 m oraz jednej stacjonarnej pompy 
dozującej o wydajności od 2,5 do 3m3/h oraz wysokości podawania 
wody w granicach 15 bar. Zastosowane zostaną dwa filtry: jeden filtr ciśnieniowy 
piaskowo- żwirowy do filtracji wody technologicznej o średnica 0,5 m i wysokości od 
1,8 do 2 m wypełnionego piaskiem o różnej warstwowej granulacji i przepustowości 
2,5 - 5,0 m3 /h, Drugi, będący prasą komorową do odwadniania osadu o 
przybliżonych wymiarach długość do 1800 mm szerokość do 875 mm i wysokość do 
1150mm oraz wymiarach płyt filtracyjnych do 400 x 400mm i liczbie komór - 25 - 30 
szt. Kolejnym elementem wyposażenia linii oczyszczającej wodę poprodukcyjną 
będą 4-5 zbiorniki magazynowo – dozujące. Paleto-pojemniki z zestawem dozującym 
o pojemności do 1 m 3 oraz zbiornik roztworu z pompą dozującą polielektrolity do 
odwadniania osadu o pojemności do 1 m3. 
Przewiduje się zastosowanie od 120 do 125 m rur z tworzyw sztucznych odpornych 
na działanie środków chemicznych o różnych średnicach od D 20 PN10 do 160 PN6 
oraz ok 30 zaworów różnego rodzaju i zastosowania w tym 2 zawory sterowane 
elektrycznie 3 zawory wrotne. Pozostałe stanowią zawory kulowe ręczne odporne na 
chemikalia. Średnice zaworów dopasowane będą do średnic rur, z którymi będą 
montowane. Do wyposażenia linii należy również dodać: 4 sondy ultradźwiękowe do 



pomiaru napełnienia poszczególnych zbiorników, dwie sondy do pomiaru Ph cieczy, 
oraz dwie sądy do pomiaru mętności. 
Dodatkowo jeden manometr do pomiaru ciśnienia osadu w rurociągu oraz jeden 
rotametr do pomiaru ilości wody technologicznej na wyjściu z filtra. 
Ostatnim elementem jest przemysłowy sterownik, który po odpowiednim 
zaprogramowaniu steruje poszczególnymi etapami oczyszczania, a odczytując 
poszczególne parametry z zamieszczonych sąd dostosowuje działania do wymogu 
procesu. 
 
 

Sposób obliczenia ceny : 
1. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający musi ponieść 
na dostawę, nabycie oraz montaż przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podatku 
od towarów i usług VAT oraz ewentualnych upustów i rabatów.  
2. Cenę netto oraz podatek od towarów i usług VAT należy wyszczególnić w ofercie, 
3. Cena polegająca ocenie będzie łączną ceną netto (bez VAT) za przedmiot 
zamówienia wyrażona w złotych polskich, obejmująca wszystkie koszty wykonania 
zamówienia, 
4. Zamawiający nie dopuszcza podania ceny w walutach obcych, 
5. Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej 
umowy.  
 
 
Termin i miejsce wykonania zamówienia : 

• Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia: do 2 tygodni od dnia 
zawarcia umowy, 

• Miejsce realizacji zamówienia: Elseko Stachowiak i wspólnicy spółka jawna  
Ul. Inwestycyjna 3, 55-040 Kobierzyce. 

 
 

Rodzaje kryteriów oceny: 
Kryterium Waga (%) 
a) Cena netto 90% 
b) Okres gwarancji 10% 
 
 
Sposób oceny ofert : 
Zamawiający dokona oceny ofert  na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów 
wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustalona punktację do 100 pkt 
(100%=100pkt): 
 

a) punkty za kryterium cena netto zostaną obliczone wg następującego wzoru: 
 
cena oferty najtańszej 
----------------------------- X 90% = ilość punktów 
cena oferty badanej 
 
b) punkty za kryterium okres gwarancji obliczone wg następującego wzoru 

 
 



okres gwarancji (liczba miesięcy) oferty badanej 
-------------------------------------------------------------------- X 10% = ilość punktów 

      Najdłuższy okres gwarancji (liczba miesięcy)  
 
Ilości punktów za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić 
końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska 
najwyższą końcową ocenę.   
 
Ponadto zamawiający przy dokonywaniu wyboru wykonawcy będzie się kierował 
elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku 
europejskim, min: 

1. zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania, 
2. zasadą ochrony uczciwej konkurencji, 
3. zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług, 
4. zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku. 

 
Wybór zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i 
jakościowo ofertę. 
 
Miejsce, sposób i termin składania ofert: 
 
Miejsce:  Sekretariat Elseko Stachowiak i wspólnicy spółka jawna 
Sposób:  forma elektroniczna na ares e-mail: elseko@elseko.pl lub 
papierowa(pocztą, osobiście, przez kuriera) na adres Ul. Centralna 32, 52-114 
Wrocław 
 
Termin składania ofert : Termin mija dnia 9.12.2013 Do godziny 12.00 
Ofertę uważa się za złożoną w terminie, gdy dotrze ona do Zamawiającego w czasie 
umożliwiającym zapoznanie się z nią. 
Termin zwi ązania ofert ą: 30 dni od daty upływu terminu składania ofert 
 
Warunki udziału w post ępowaniu : 

• oferta powinna być sporządzona w języku polskim, 
• zamówienie zostanie udzielone wykonawcy po uprzednim porównaniu i ocenie 

ofert, 
• nie dopuszcza się składania ofert częściowych 
• informacji o sprawie postępowania udziela Krzysztof Stachowiak, 

tel.  0048 71 346 52 93 
 
Zamawiający ma prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny. 

 
Z poważaniem 

Krzysztof Stachowiak 
 

 

 
 


