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Zapytanie ofertowe
Zakres oferty
Firma KOCH KOTŁY C.O. zamierza złożyć wniosek w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o wsparcie
finansowe przedsięwzięcia technicznego polegającego na modyfikacji konstrukcji dotychczas produkowanych
kotłów typu KMK opalanych miałem węgla kamiennego w taki sposób aby przystosować je także do spalania
peletów drzewnych. Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.2 „Bony
na innowacje dla MŚP”. Zadania realizowane przez jednostkę naukowo – badawczą obejmować będzie
wykonanie projektu zmodyfikowanych kotłów o nominalnych mocach cieplnych 300; 500 i 800 kW, badania
kotłów prototypowych, obliczenia i opracowanie dokumentacji technicznej umożliwiającej wdrożenie ich do
produkcji w przedsiębiorstwie KOCH HOTŁY C. O.
Zmodyfikowane kotły i ich dokumentacja powinny spełniać wymagania normy PN-EN 303-5:2012, a w
szczególności sprawności cieplne kotłów i graniczne wartości emitowanych zanieczyszczeń powinny umożliwiać
zaliczenie ich do klasy 5 wg w/w normy.
W związku z tym proszę o przedstawienie oferty na wykonanie następujących prac:
1. Wykonanie projektu prototypu zmodyfikowanego, automatycznego kotła c.o. o nominalnej mocy
cieplnej 500 kW bazującego na konstrukcji kotła KMK opalanego peletami drzewnymi oraz miałem
węgla kamiennego.
2. Badania kotła o nominalnej mocy cieplnej 500 kW w zakresie sprawności cieplnej, emisji
zanieczyszczeń, bezpieczeństwa eksploatacji i zgodności kotła z wymaganiami normy PN-EN 3035:2012.
3. Opracowanie projektów kotłów o nominalnych mocach cieplnych 300 i 800 kW opalanych peletami
drzewnymi oraz opracowanie poprawek do dokumentacji konstrukcyjnej kotła o nominalnej mocy
cieplnej 500 kW.
4. Badania prototypów kotłów o nominalnych mocach cieplnych 300, 500 i 800 kW. Opracowanie raportu
z badań zawierającego ocenę zgodności typoszeregu z wymaganiami normy PN-EN 303-5:2012.
5. Opracowanie dokumentacji technicznej typoszeregu modernizowanych kotłów dla produkcji seryjnej,
spełniającej wymagania dotyczące badania projektu WE wraz z obliczeniami wytrzymałościowymi i
dokumentacją techniczno – ruchową. Opracowanie kart produktów i etykiet energetycznych kotłów.
Prototypy kotłów do badań wykona zleceniodawca z materiałów i z zastosowaniem osprzętu zgodnych z
projektem.
Termin realizacji powyższych zadań przez Wykonawcę powinien się mieścić w okresie od dnia 02.11.2017 do
dnia 30.03 2018 r.
Warunki dodatkowe
W przetargu mogą wziąć udział jednostki naukowe posiadające przyznaną przez Ministra Nauki kategorię
naukową A+, A lub B na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowaniu nauki (Dz.U. z
2010 r. poz. 1620) oraz kompetentne laboratoria badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w
zakresie odpowiadającym udzielanemu zleceniu.

Od przedsiębiorstw biorących udział w przetargu wymaga się posiadania doświadczenia w konstrukcji wodnych
kotłów grzewczych.
W przetargu nie mogą wziąć udziału podmioty posiadające powiązania osobowe bądź kapitałowe z
Zamawiającym.
Nie można składać ofert częściowych ani wariantowych. Jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Termin
ważności złożonej oferty wynosi 6 miesięcy.
Oferta powinna zawierać ceny netto i brutto, koszt robocizny i koszt materiałów w odniesieniu do
poszczególnych zadań oraz warunki płatności.
Rozstrzygnięcie przetargu na korzyść oferenta nie jest jednoznaczne z automatycznym udzieleniem zlecenia.
Zamawiający może zrezygnować z zawarcia umowy o wykonanie pracy bez podania przyczyn.
Ocena ofert
Wybrana zostanie oferta o najniższej cenie pod warunkiem spełnienia przedstawionych wymagań i warunków
dodatkowych.
Informacje dodatkowe i forma składania oferty
Dodatkowe informacje zostaną udzielone przez Damiana Kocha pod nr tel. 501 574 377 lub e-mailem:
damiankoch@op.pl.
Informacje dotyczące dotychczas produkowanych przez naszą firmę kotłów KMK znajdują się na stronie
https://kotlykoch.pl.
Ofertę proszę złożyć do dnia 28.07.2017 r. na podany powyżej adres e-mailowy oraz w wersji pisemnej
podpisanej przez upoważnioną osobę. Ofertę pisemną należy wysłać za pomocą poleconej przesyłki w ciągu
dwóch dni roboczych od daty przesłania jej e-mailem.
Mam nadzieję, że niniejsze zapytanie ofertowe wzbudzi Państwa zainteresowanie. Będę wdzięczny za
nadesłanie odpowiedzi, nawet, gdyby była negatywna.
Z poważaniem
Damian Koch

