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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

W związku z planowaną realizacją przez "ESC GLOBAL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

projektu pn. Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa ESC GLOBAL Sp. z o.o. na rynku 

międzynarodowym i krajowym poprzez wprowadzenie innowacyjnych produktów ESC 120 Plus do 

kondycjonowania wody w przemysłowych instalacjach kotłowni parowych (nr wniosku: RPZP.01.05.00-32-

W071/19) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 

2014 -2020 w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji 

oraz inteligentnych specjalizacji zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej. 
 

Szczecin, 07.04.2020r. 
 
 
1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego 
 
"ESC GLOBAL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Ul. Słoneczny Sad 4f  
72-002 Dołuje  
e-mail: daniel@escglobal.co.uk, tel/fax (91) 35 08 543, 516 970 972.  
 
2. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest zakup zbiornika mieszalniczego. 
 

Lp Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1
. 

1. Zbiornik pionowy w kształcie walca - pojemność min. 3000 litrów. 

2. Powinien być wykonany ze stali nierdzewnej – min. typ 304. Grubość blachy min. 3,5mm, max 5,5mm. 

3. Umocowany na min. 4 nogach. 

4. Zbiornik zamykany szczelnym włazem.  

5. Silnik elektryczny mieszadła: moc min. 1kW, max 3,5kW. 

6. Przekładnia mechaniczna, w której przeniesienie napędu odbywa się za pośrednictwem nawzajem zazębiających 
się kół zębatych.   

7. Wysokość zbiornika: max 3500mm (bez silnika i przekładni), max 2850mm (bez nóg, silnika i przekładni). 

8. Średnica zbiornika: max 1500mm. 

9. Wyposażenie: 

a) wewnątrz zbiornika min. 4 przegrody pionowe ze stali nierdzewnej o wymiarach: min. 2700mm - wysokość, 
140 – 145mm - szerokość; 

b) pompa rozładunku i obiegu mieszanych płynów wykonana ze stali nierdzewnej min. 316; 
c) min. 1 zawór umożliwiający dozowanie płynów do zbiornika 
d) skrzynka sterownicza 
e) falownik regulujący obroty mieszadła (napięcie trójfazowe 400 V AC ±15%, moc min. 2,5 kW, cyfrowy 

wyświetlacz, prąd min. 7A, częstotliwość pracy: 50/60 Hz ± 5%) 

10. Mieszadło wykonane wg poniższych parametrów i projektu – tolerancja wymiarów ±3%: 

a) na wale 3 mieszadła łopatkowe,  
b) mieszadła umocowane na piastach (wymiary poniżej); 
c) grubość wału min. 35mm; 
d) grubość blachy łopatki: min. 4mm; 
e) mieszadło wykonane ze stali nierdzewnej – min. typ 316. 
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Lp Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

 

 

3. Kod CPV: 42993000-3 

 

4. Termin realizacji: do 30 dni kalendarzowych. 

 

5. Warunki płatności: Płatność przelewem: 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru przez 

Zamawiającego.  

 

6. Warunki gwarancji: minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego. 
 

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.  
 
a) Złożenie oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowiącego załącznik nr 2 do 
niniejszego zapytania. 
c) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia. 
d) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. 
e) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we 
wskazanym terminie.  
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8. Informację o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do 

poszczególnych kryteriów oceny oferty. 
 
a) Kryterium dopuszczające do dalszej oceny: 
 
 - złożenie oferty w wymaganym terminie, 

- parametry oferowanego produktu oraz zaproponowane warunki realizacji zamówień muszą być 
zgodne z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. 

 
b) Kryterium oceny ofert: 
 
 - cena: 80 

- gwarancja: 20 
 
9. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty. 
 
Ilość punktów = 80 x (cena netto oferty najtańszej/cena netto oferty badanej) + 20 x (gwarancja badana/ 
gwarancja najdłuższa) 
 
10. Termin składania ofert 
 
Termin składania ofert mija w dniu 16.04.2020r. o godz. 16.00. 
 
11. Informacje na temat zakresu wykluczenia  
 
W postępowaniu udział wziąć mogą jedynie podmioty nie powiązane z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo. Do przedkładanej oferty należy wobec powyższego załączyć podpisane oświadczenie stanowiące 

załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 

  
12. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o 

udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w umowie pod warunkiem, że zmiana nie prowadzi do zmiany 
charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
 

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z 
należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w umowie. 
 

13. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą:  

 

1. Oferta powinna zawierać (wypełniony załącznik nr 1 – Formularz ofertowy).  

2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego 

zapytania. 

 

Termin związania ofertą min. 60 dni licząc od terminu składania ofert. Ofertę należy złożyć w formie 

elektronicznej na adres e-mail: daniel@escglobal.co.uk lub w wersji papierowej w oddziale Zamawiającego 

pod adresem Ul. Słoneczny Sad 4F, 72-002 Dołuje, nie później niż do dnia 16.04.2020r. o godz. 16.00. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.04.2020r. o godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego. 
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Pytania dotyczące zapytania proszę kierować do: 

Daniel Musik  
e-mail: daniel@escglobal.co.uk 
tel. (91) 35 08 543, tel.kom. 516 970 972 
 
 


