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Warszawa, dnia 3.08.2021 r.

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: Wymiany Automatyki Wentylacji w 3 Salach Konferencyjnych w Obiekcie Torwar I
w Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 6a.
Centralny Ośrodek Sportu, działając, jako Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty w formie
elektronicznej na wykonanie Wymiany Automatyki Wentylacji w 3 Salach Konferencyjnych
w Obiekcie Torwar I w Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 6a , w celu
usprawnienia działania i możliwości poprawnego zarządzania systemem.
1.

Ogólna charakterystyka prac:
a) Wymiana Sterownika na Nowy PLC Wago wraz z niezbędnym osprzętem i Kartami do obsługi
wszystkich istniejących urządzeń wykonawczych zamontowanych w rozdzielniach.
b) Wymiana czujników temperatury
c) Wymianę nastawników cyfrowych w pomieszczeniach
d) Pracę instalacyjne, oprogramowanie sterownika
e) Naniesienie zmian na dokumentację rozdzielni sterowania.
f) Uruchomienie sprawdzenie urządzeń współpracujących z centralną ewentualna wymiana
uszkodzonych siłowników i innych podzespołów .
g) Wykonanie niezbędnego okablowania potrzebnego do pracy nowej automatyki
h) Wymiana wyłączników silnikowych na falowniki dowolnej firmy

2.
a)

Wymagania dla systemu :
System

powinien

być

wykonany

na

sterowniku

PLC

Wago

by

utrzymać

standard

w dotychczasowo zrobionych centralach.
b)

System powinien być kompatybilny z obecnym który obsługuje Hale Torwar I.

c)

System musi posiadać możliwość ciągłej pracy online oraz offline w sieci wewnętrznej budynku
przypadku braku dostępu do sieci Ethernet i dostępu do nich na bieżąco w trybie offline .

d)

System musi posiadać możliwość powiadamiania użytkownika o awariach.

e)

Falowniki powinny mieć możliwość sterowania w zakresie min. od 30% do 100%
COS – centrala w Warszawie
00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a, tel.: +48 22 529 87 40
COS-OPO w Giżycku
11–500 Giżycko ul. Moniuszki 22, tel.: +48 87 441 71 00
COS-OPO w Spale
97–215 Inowłódz, Spała Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, tel.: +48 44 724 23 46
COS-OPO w Szczyrku
43–370 Szczyrk ul. Plażowa 8, tel.: +48 33 817 84 41
COS-OPO w Wałczu
78-600 Wałcz Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99, tel.: +48 67 258 44 61
COS-OPO w Zakopanem
34–500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1, tel.: +48 18 201 22 74
COS-OPO we Władysławowie
84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52, tel.: +48 58 674 63 00

www.cos.pl

f)

Falowniki powinny współpracować z obecnymi silnikami zamontowanymi w centralach
wentylacyjnych.
Do wykonania Wyżej wymienionego systemu potrzebne będą podzespoły w ilości :


Sterownik PLC 3 szt.



Panel sterujący pomieszczeniowy 3 szt.



Wejścia analogowe 3 szt.



Wejścia cyfrowe 6 szt.



Karta końcowa 3 szt.



Zasilacz 3 szt.



Falowniki 6 szt.



Czujniki ( kanałowe, zanurzeniowe, temperatury) 15 szt.



Inne elementy montażowe potrzebne do wykonania w/w zadania.

INFORMACJE DODATKOWE:
1.

W celu uniknięcia dodatkowych kosztów prosimy o wzięcie udziału w wizji lokalnej w dniu
6.08.2021 r. o godzi. 9.00, by przeprowadzić sprawdzenia podzespołów współpracujących
z automatyką i uwzględnić dodatkowe koszty przy składanej ofercie.

2.

W złożonej wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie prace i czynności
niezbędne do należytego wykonania umowy.

3.

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia
nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ustalonego na podstawie złożonej
oferty.

4.

Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej
faktury VAT. Termin płatności – 30 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT i potwierdzeń zapłaty podwykonawcom należnej części
wynagrodzenia, jeżeli część prac będzie powierzonych do wykonania podwykonawcom.
Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5.

W przypadku wątpliwości lub niejasności co do zakresu zamówienia należy kierować
do Zamawiającego pytania w formie pisemnej pod adres poczty elektronicznej:
przetargi@cos.pl.

6.

Kryterium oceny i wyboru potencjalnego Wykonawcy jest cena = 100 %.

7.

Termin wykonania do 30.10.2021r
a) etap I - dostawa, montaż, uruchomienie systemu i przeszkolenie przedstawicieli
Zamawiającego oraz dostawa dokumentacji do 20.10.2021 r.
b) etap II - wykonywanie corocznych przeglądów w okresie trwania gwarancji i rękojmi.

8.

Termin składania ofert upływa w dniu 12.08.2021 r. o godz. 11:00.

9.

Oferty składające się z wypełnionego FORMULARZA OFERTY (załącznik nr 1), przesłane
w postaci elektronicznej w formie plików PDF, proszę kierować na adres: przetargi@cos.pl.

10. Termin związania ofertą – 30 dni licząc od daty otwarcia ofert.
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11. Powyższe zapytanie prowadzone jest bez zastosowania rygorów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. na podstawie art. 2 pkt 1.1. ustawy.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z wybranym Wykonawcą oraz
do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego na każdym etapie jego trwania bez
podawania uzasadnienia, przed i po terminie otwarcia ofert, a także po dokonaniu wyboru
oferty najkorzystniejszej.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo wzywania Wykonawców do wyjaśnień lub uzupełnień.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia Umowy
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