Warszawa 2021-04-14

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.
ul. Obozowa 43
01-161 Warszawa
Przedmiot zamówienia (z wyszczególnieniem rodzaju asortymentu/towaru jego ilości oraz
jednostki miary):
zakup i dostawa przetworników, termometry, presostat i manometr
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:
1) Przetwornik ciśnienia z wyświetlaczem APLISENS - 1 szt.,
PC-28 Smart PD/ 1/2 NPT -100 ... 150 kPa,4-20mA
2) Przetwornik ciśnienia APLISENS bez wyświetlacza - 1 szt.,
PC-28 Smart PD/ 1/2 NPT 0 ... 2,5 MPa,4-20mA
3) Presostat TRAFAG - 2 szt.,
940.2372.900, -0,9 - 1,5 bar
4) Termometr bimetaliczny pochwowy fi 8 mm wg specyfikacji Limatherm TBiGelCh
Tarcza: uchylno-obrotowa, Obudowa: TWIST, Bez wypełnienia
Średnica tarczy: 100mm, Średnica czujnika: 8mm
Przyłącze: typ B1 czujnik gładki bez gwintu, Klasa: 1%, kl.B
Samozaciskowy króciec przesuwny, gwint G½ cala rurowy:
a) 100 st C, długość 200 mm - 1 szt.,
b) 100 st C, długość 200 mm - 1 szt.,
c) 100 st C, długość 150 mm - 1 szt.,
d) 100 st C, długość 320 mm - 1 szt.,
e) 300 st C, długość 200 mm - 1 szt.,
f) 600 st C, długość 350 mm - 1 szt.,
5) Manometr - 1 szt.,
Wielkość: NS 100 mm, Zakres: -1 – 5 bar
Przyłącze: G1/2 cala
6) Przetwornik ciśnienia - 1 szt.,
Odpowiednik SPRIANO, CESI EX-C-014 SET1 6B, Zakr. nominalny 4 bar
Wymagamy aby złożone oferty były ważne 30 dni.
Proszę w swojej ofercie uwzględnić koszt transportu, termin realizacji zamówienia i forme płatności.
Zamawiający dopuszcza składaie ofert częściowych.

A także zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania na każdym etapie, bez dokonania
wyboru Oferenta, a także bez konieczności podania przyczyny.
Termin składania ofert upływa w dn.: 2021-04-22
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej
za przedmiot zamówienia: Dominika Błażejczyk
Tel. kontaktowy: 22 39 10 204
Oferty należy nadesłać w jednej z następujących form:
- drogą mailową na adres: dominika.blazejczyk@mpo.com.pl
- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43, pok. DZA, ul. Kopijników 13
Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:
cena - 100%

Zapraszamy do składania ofert.

