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Zapytanie olertowe

ZAMAWTAJACY

Lesznowolskie Przedsiqbiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Lesznowoli.

ul. Poprzeczna 50, 05-505 Lesznowola. NIP 123120082, REGON L42133018, KRS 0000349630. Tel.

(221 757 94 32, e-mail lpk@lpk-lesznowola.pl www.lpk-lesznowola.pl

OPIS PRZEDMTOTU ZAM6WIENIA

Przedmiotem zam5wienia jest wymiana na istniejqcej przepompowniSciek6w w Mrokowie przy ul.

Szkolnej nr ew. d2.67/71, gmina Lesznowola:
- zlqcza kablowego (ZK-L+ GTR+ SL),

- wewnetrznej linii zasilajqcej przepompowniq 5ciek6w,
- oSwietlenia terenu.

Do zadaf wykonawcy naleiy:
- odkrywka istniejqcego przylqcza,
- ulo2enie nowej linii kablowej (dob6r kabla ma uwzglqdnid obecnq moc przylqczeniowa 9 kW

oraz mo2liwo6i zwiqkszenia mocy o50%1,
- posadowienie kompletnego zlqcza ZK -1w liniigranicy dzialki 6t/tt tj. ok 2 mb od

istniejqcego ogrodzenia w kierunku poludniowym (mapa stanowi zalqcznik nr L),

- przebudowa istniejqcego ukladu pomiarowego,
- wyprowadzenie WLZ do pompowniSciek6w io$wietlenia terenu,
- monta2 dw6ch lamp ( kompletne lampy dostarcza lnwestor ),
- de monta2 istn iejqcych u rzqdze 6 ele ktrycznych,
- uporzqdkowanie terenu po wykonanych pracach,
- wykonanie p16b i pomiar6w izolacji iskuteczno5ciochrony przeciwpora2eniowej
poto2onych kabli,
- dostarczenie lnwestorowi protokol6w z wykonanych pomiar6w.

Ze wzglqdu na brak dokumentacji technicznej opisujqcej istniejqcy stan zasilania przepompowni

Sciek6w wskazane jest dokonanie wizji lokalnej w terenie przed przystqpienia do przygotowania

oferty. W tej sprawie nale2y kontaktowai siq z kierownikiem dzialu eksploatacji i uslug Panem

Aleksandrem Minkwitz tel. 504 012 051.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierad :

o datQ sporzqdzenia,
o ndZWQ i adres oferenta;
o wartoSi netto /warto5i brutto oferty ( tylko w zlotych polskich) ;

o termin wykonania ustugi;

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKTADANIA OFERT

Ofertq nale2y zlo|yew siedzibie Zamawiajqcego, Lesznowolskie Przedsiqbiorstwo Komunalne Sp. z

o.o. 05-506 Lesznowola ul. Poprzeczna 50 lub przeslai na adres lpk@lpk-lesznowola.pl w terminie do
25.10.2019r.
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