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Oświęcim, dnia 17 listopada 2022  

Dotyczy: Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pt.: 

„Wytwornica pary o mocy 2,3 MW” 

Przedmiotem postępowania przetargowego nr 4390/2022 jest dostawa i montaż 
wytwornicy pary o mocy 2,3 MW, w oparciu o Specyfikację Techniczną Zamawiającego 
stanowiącą Załącznik 1 do niniejszego zapytania ofertowego.  
 
Zakres prac: 
1. Dostawa wytwornicy pary  

a) Moc wytwornicy 2,3MW – oczekiwane parametry pary na wyjściu z wytwornicy:  

temperatura 150-170 °C, ciśnienie 8-11 bar  

b) Paliwo: olej opałowy/gaz ziemny  

c) Zasilanie wodą zdemineralizowaną  

d) Urządzenie musi mieć własny kontener, brak dedykowanych pomieszczeń  

2. Montaż na miejscu i wpięcie do sieci pary  

3. Uruchomienie  

4. Dokumentacja  

 
Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia: 
Dostawa i uruchomienie do 06.2023 r. 
 
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.  
Postępowanie ofertowe będzie prowadzone w oparciu o procedury wewnętrzne 
Zamawiającego. 
 

1. Oferta powinna zawierać m.in.: 
a) pełną nazwę oferenta, 
b) adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, 
c) dane adresowe (telefon, email) osoby wyznaczonej do kontaktu z Zamawiającym i 

posiadającej upoważnienie do reprezentacji oferenta, 
d) zryczałtowaną cenę netto za przedmiot zamówienia w rozbiciu na rodzaj robót z 

cenami jednostkowymi z podziałem na: materiały, robociznę i sprzęt.  
 

WYNAGRODZENIE I ROZLICZENIE: 
Oferta ma zawierać cenę łączną całego przedmiotu zamówienia - wynagrodzenie jest 
ryczałtowe i obejmujące wykonanie kompletnego, bezusterkowego i zgodnego z 
przeznaczeniem Przedmiotu zamówienia. 
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Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie za prace, które są 
niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz których 
wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji możliwej do przewidzenia na etapie 
składania ofert. 
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również wszystkie opłaty w szczególności 
podatki i cła związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem, iż do 
wynagrodzenia oferent doliczy zostanie podatek od towarów i usług w wysokości 
wynikającej z obowiązujących przepisów podatkowych VAT. 

e) Kosztorys ofertowy (wycena - wersja Excel) – z rozbiciem na koszt dla wszystkich 
wycenionych pozycji 

f) OFERTA MUSI BYĆ ZŁOŻONA W DWÓCH PLIKACH- JEDEN PLIK HANDLOWY (z 
cenami), DRUGI PLIK TECHNICZNY (bez cen) 

g) przewidziany termin realizacji przedmiotu zamówienia (w tym czas pracy na terenie 
Zamawiającego) licząc od daty podpisania Umowy/Zamówienia 

h) wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy 
i) okres gwarancji i rękojmi - minimum 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu 

odbioru końcowego,  
j) warunki płatności – przelew 60 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego 

prawidłowej faktury wraz z kompletem wymaganych załączników, 
k) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu – GB na 

okres realizacji w wysokości 10% wartości kontraktu oraz na okres gwarancji i 
rękojmi w wysokości 5% wartości kontraktu. 

 
Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie 
prawnym w imieniu oferenta. Podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi. 
 
Termin ważności oferty: minimum 60 dni od daty otrzymania oferty przez Zamawiającego. 

 
2. Ofertę należy złożyć w terminie do 25.11.2022 r. do godziny 23:59 na adres za 

pośrednictwem załącznika w zaproszeniu do złożenia oferty.  
 

 
 
 
 

3. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: 
Kwestie handlowe: 
Kinga Piwowarczyk Specjalista ds. Zakupów  
tel. kom. 885 989 054, tel. 33 847 34 24 kinga.piwowarczyk@synthosgroup.com  
 
 
 



 

 Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna  
ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21, mail: info@synthosgroup.com  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  
KRS 0000490507, NIP 9591762828, REGON: 260133662 
Wspólnik reprezentujący spółkę - Synthos Dwory 2 sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu 

synthosgroup.com 

 
 

Kwestie techniczne: 
Kierownik Projektu: Sławomir Liwacz 
Tel. kom. 667 760 558 Slawomir.liwacz@synthosgroup.com 
 
Użytkownik instalacji Kierownik Wydziału Kleje: Sylwia Kamińska 
Tel. 46 863 02 01 wew. 495, tel. kom. 694 442 060, Sylwia.Kaminska@synthosgroup.com 
 
Mistrz: Robert Gałuszewski  
tel. 46 863 02 01 wew. 579, tel. kom. 603 302 690, Robert.Galuszewski@synthosgroup.com 
 
Dział Inwestycji Specjalista ds. mech: Janusz Fryc 
Tel. 33 847 3574, tel. kom. 885 982 139 Janusz.Fryc@synthosgroup.com 
 

4. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: 
 
Oferent, którego oferta została wybrana, otrzyma powiadomienie o terminie i miejscu 
spotkania w celu uzgodnienia szczegółowych kwestii Umowy/Zamówienia. 
 

5. Po rozpatrzeniu ofert o decyzji Zamawiającego oferenci zostaną powiadomieni 
mailowo. 
 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania postępowania w 
dowolnym terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania 
oferentów. 

 
7. Umowa zostanie zawarta z wybranym oferentem. 

 
8. Koszt przygotowania oferty ponosi wyłącznie oferent. 

 
9. Z tytułu nieuwzględnienia ofert, oferentom nie przysługują żadne roszczenia 

przeciwko Zamawiającemu. 
 

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji z wybranym oferentem. 
 

11. Przed złożeniem oferty wskazana wizja lokalna terenu inwestycji - termin należy 
ustalić indywidualnie z osobą do kontaktu w kwestiach technicznych - dane 
kontaktowe podano w pkt. 3. Uwagi i zapytania do niniejszego przetargu należy 
kierować w formie pisemnej na adres: kinga.piwowarczyk@synthosgroup.com  

 
 
 
Załączniki: 
- Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna  
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