
 
 

Węgliniec dnia 12.01.2010 r. 
ZUK-ZP 4-8 02/01/2010 
         ( nr  postępowania) 

 
   
 
 
 

DYREKTOR  
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w W ĘGLI ŃCU 

z siedzibą w WĘGLI ŃCU przy Placu Wolności 1 
TEL. 75-77 12 117 
FAX 75-77 12  117 

E-MAIL  zwik @ post. pl 
(tel, fax, e-mail) 

 
Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych 

 
ZAPRASZA  

 
Do złoŜenia oferty na zadanie pn. :  

Dostawa transformatora olejowego 40 kVA  
 

1. Opis sposobu przygotowania oferty; 
 Ofertę naleŜy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia. 
 Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie zamawiającego na piśmie w zaklejonej kopercie z napisem 
„Dostawa transformatora olejowego 40 kVA”, moŜna przesłać ofertę faksem lub e-mailem.                                                
Ceny podane w ofercie mają być wyraŜone liczbowo i słownie.                                         
 Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką 
 Oferta ma obejmować całość zamówienia.  
 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem  zamówienia jest dostawa transformatora trójfazowy, wypełniony olejem 
mineralnym, hermetyczny, wykonany zgodnie z PN-EN. Moc znamionowa 40 kVA , rodzaj 
oleju - nieinhibitowany olej mineralny, napięcie GN 21 000 V, napięcie DN 400 V, poziom 
izolacji GN (kV) LI 125 /AC 50 / Um 24, poziom izolacji DN (kV) LI- /AC 8 / Um 1,1, 
częstotliwość 50 Hz, liczba faz 3, grupa połączeń Yzn5, obudowa transformatora pokryta 
powłoką antykorozyjną.   

3. Wymagany czas/termin realizacji zamówienia:  
Do 20 marca 2010 r. 

 
4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: 100% cena. 

 Zamawiający nie dopuszcza dzielenia przedmiotu zamówienia na poszczególne zadania. 
5. Oferta ma zawierać: 
      5.1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do zaproszenia ofertowego. 

5.2 Podpisany wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia ofertowego. 
6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie: 

6.1. Cena podana w ofercie powinna być ceną  brutto. 
 



 
7.Miejsce i termin złoŜenia oferty: 
7.1 Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego, ofertę moŜna równieŜ  przesłać faksem  
lub przesłać e-mail w terminie  do dnia        

20.01.2010 r  do godz. 1000.  

   7.2 oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym w pkt. 7.1. nie będzie 
rozpatrywana 
   7.3 Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną  przez siebie ofertę przed 
terminem upływu jej składania. 
 
8. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 
Marian Basiński ,tel. 075-77 12 042 lub kom. 606 764 953 , 

 
 
 
 
 

…………………………………… 
(podpis pracownika merytorycznego)  

 
 

Załączniki: 
1. Wzór umowy 
1. Formularz oferty 


