
 

  Chocznia 2021-11-19 
miejscowość ,data 

 
 
 
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na budowę stacji transformatorowej na terenie PK EKO Sp. z o.o. ul. Kościuszki 
304, 34-123 Chocznia oraz przebudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej. 

 
I. ZAMAWIAJĄCY: 

Nazwa: Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO” sp. z o.o. 
Adres: ul. Kościuszki 304, 34-123 Chocznia 
 
 

II. PRZEDMIOT OFERTY: 

Przedmiotem oferty jest budowa stacji transformatorowej na terenie PK EKO Sp. z o.o. ul. Kościuszki 

304, 34-123 Chocznia oraz przebudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej, zgodnie z otrzymanymi od 

TAURON Dystrybucja warunkami przyłącza. Ponadto informujemy że inwestor posiada pozwolenie 

budowlane na budowę stacji transformatorowej. 

 

Warunki przygotowania oferty: 

1. Zaprojektowanie stacji trafo 15.0,4 kV oraz uzgodnienie warunków z OSD" 

2. Zabudowa stacji trafo 15/0,4 kV wg zaktualizowanego projektu, oraz linii kablowej 15kV (340mb) 

zasilającej tę stację.  

3. Dokonanie uzgodnień z OSD przebudowy słupa na linii napowietrznej Wadowice - Andrychów z 

zabudową rozłączniko-uziemnika. 

4. Instalacje wewnętrzne - przygotowanie projektu przebudowy linii kablowych nn, wykonanie nowych linii 

kablowych, wykonanie i zabudowa rozdzielnic w obiektach, wykonanie instalacji siłowych, 

oświetleniowych i odgromowych.  

5. Wykonanie pomiarów, zaprojektowanie oraz budowa nowych zestawów które zastąpią aktualnie 

istniejący zestaw złączowo-pomiarowy oraz pozostałe rozdzielnie, które na podstawie termo-pomiarów, 

są nieodpowiednie dla istniejących obciążeń. (badania termowizyjne w załączniku).. 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM 

Ofertę może złożyć Wykonawca, który: 
1. Wykona przedmiot zamówienia w terminie. 
2. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT. 
3. Wymagania wobec Wykonawcy: 

1) Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami 
określonymi w zapytaniu ofertowym 

2) Wiedza i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami określonymi 
w zapytaniu ofertowym- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu 
wykazu prac zrealizowanych wcześniej stanowiących potwierdzenia realizacji podobnych 
przedsięwzięć będących przedmiotem zapytania ofertowego. 

 
 
 



 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w formie 
oryginału (załącznik nr 1 Formularz ofertowy) lub skanu. 

 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera - pod adres:    

Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO” sp. z o.o. ,ul. Kościuszki 304 34-123 Chocznia lub wysłana 

mailowo na adres : pjodlowski@eko-chocznia.pl - do dnia 04 luty 2021 do godz. 13.00  
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych 
ofert. 
Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.  
 Zamawiający zastrzega sobie prawo braku wyboru oferty bez podania przyczyny.  
 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Ostateczny termin: 30 czerwiec 2021 r. 

 

VII. OCENA OFERTY 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
Cena – 80%. 
Termin realizacji inwestycji-20% 
 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE  

Osoba do kontaktu: Wiceprezes- Paweł Jodłowski, adres e-mail pjodlowski@eko-chocznia.pl 
 telefon :  663 351 336 
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. 
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