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 „ECO-ABC„ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Bełchatowie ul. Przemysłowa 7 

NIP: 113 00 21 751 ,  REGON 012124833 

Tel. 44/ 633 37 72 , 0 800 200 222 , biuro@eco-abc.com.pl  

 

 

Zapraszamy do złożenia oferty, którego przedmiotem są roboty elektryczne. 

 

Kody CPV:   45310000-3 ; 45311200-2 ;   45311000-0 ; 45317000-2     

Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Zamontowanie gniazd podwójnych 230 V przemysłowych w pomieszczeniu sterowni i 

w innych miejscach hali zniszczonych na skutek pożaru i zalania wodą w ilości 20 szt. + 

niezbędne koryta kablowe , przewody zasilające , bezpieczniki i wyłączniki 

różnicowoprądowe. 

2. Zamontowanie gniazd 400 V 32 A ( 5 bolcowe) przemysłowych w pomieszczeniu 

sterowni i w innych miejscach hali zniszczonych na skutek pożaru i zalania wodą w 

ilości 14 szt. + niezbędne koryta kablowe , przewody zasilające , bezpieczniki i 

wyłączniki różnicowoprądowe. 

3. Zamontowanie opraw oświetleniowych jarzeniowych w pomieszczeniu sterowni , 

magazynku na odpady, pomieszczeniu warsztatowym  

w ilości 10 szt.+ niezbędne koryta kablowe , przewody zasilające , bezpieczniki. 

4. Zamontowanie opraw oświetleniowych przemysłowych  pod dachem spalarni 

w ilości 5 szt. + niezbędne koryta kablowe , przewody zasilające , bezpieczniki. 

5. Wykonanie zasilania do wentylatorów dachowych 6 szt. ( silniki 5 szt. 2,2 kW i 1 szt. 1,5 

kW). 

6. Wykonanie zasilania do żaluzji aluminiowych napędzanych siłownikami elektrycznymi  

w ilości 3 szt. + niezbędne koryta kablowe , przewody zasilające , bezpieczniki. 

7. Wykonanie pomiarów i badania izolacji instalacji elektrycznych oraz ochrony 

przeciwporażeniowej w budynku spalarni, sporządzenie stosownych protokołów + 

badanie instalacji odgromowej.  

8. Wykonanie oświetlenia awaryjnego , lampy LED ilość 10 szt.- zasilanie z istniejących 

akumulatorów 2x 12V, 

9. Wymontowanie spalonych przewodów elektrycznych i uporządkowanie wszystkich 

przewodów w korytach kablowych i poza korytami. Zamocowanie wszystkich 

przewodów elektrycznych poprzez zastosowanie odpowiednich mocowań i opasek 

kablowych. 

10. Wymiana spalonych koryt kablowych na nowe. 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy : 

• Realizacja przedmiotu zamówienia, 

• Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., 

• Odpowiednie zabezpieczenie prowadzonych robót , 

• Zgłoszenie Zamawiającemu zakończenia wykonania robót i gotowości do odbioru, 

• Przywrócenie terenu po robotach do stanu pierwotnego, 
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Wiedza i doświadczenie  

• Wykonawca zobowiązany jest dołączyć referencje potwierdzające wykonanie w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, robót 

elektrycznych  o wartości minimum 15 000 zł brutto.  

 

 

Oferta powinna zawierać conajmniej : 

• Cenę oferty (netto oraz brutto) w walucie polskiej  [PLN] , 

• Termin realizacji przedmiotu zamówienia, 

• Warunki gwarancji, 

• Kosztorys ofertowy,  

• Oświadczenie o przeprowadzonej wizji terenu objętego zadaniem i zaznajomienie się 

ze stanem rzeczywistym . Wizji obiektu można dokonać w dniach 20-24 września 2019. 

• Wykaz uwag, proponowanych zmian w zakresie robót , 

• Oświadczenie , że w/w roboty zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

• Oświadczenie, że Wykonawca posiada ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

z tytułu prowadzonej działalności, 

• Oświadczenie Wykonawcy że, przejmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody 

związane z wykonaniem robót w składnikach majątkowych należących do 

Zamawiającego jak i osób trzecich, oraz  szkody na osobie, tj. śmierć, kalectwo, inne 

uszkodzenie ciała lub uszczerbek na zdrowiu osób przebywających na terenie prac 

remontowych, 

• Oświadczenie , że jest świadomy konieczności zorganizowania pracy w taki sposób, aby 

przedsięwziąć wszystkie środki ostrożności i wykonać zadania podczas ruchu zakładu.  

 

Termin i miejsce składania ofert:  

Oferty należy złożyć w formie papierowej w siedzibie firmy,  w dziale zakupów lub przesłać 

drogą elektroniczną na adres e-mail: ebojdo@eco-abc.com.pl do dnia 26 września 2019.  

 

Realizacja dostawy: do 3 tygodni od daty wyboru oferty. 

Warunki płatności: 14 dni . 

Miejsce dostawy: ECO-ABC w Bełchatowie ul. Przemysłowa 7. 

Osoba do kontaktu: Jerzy Stasiak tel. 509 666 903 , jstasiak@eco-abc.com.pl . 

Uwaga ! Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu 

ponosi Wykonawca. 
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