ZAPYTANIE OFERTOWE
Na dostawę i montaż wodomierzy ciepłej i zimnej wody oraz ciepłomierzy w lokalach
mieszkalnych budynku przy ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 51 w Kaliszu (62-800),
należącego do zasobów Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka
z o.o.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Usługa dostarczenia i montażu nowych wodomierzy zimnej i ciepłej wody z modułem
radiowym przystosowanym do zdalnego odczytu (o zasięgu transmisji min. 250m) wraz z pracami
dodatkowymi koniecznymi do zamontowania urządzeń t.j. m.in.: wprowadzenie urządzeń w stan
zdolności do wykonywania pomiaru i odczytu urządzeń, plombowanie wodomierzy plombą
numerowaną zaciskową na śrubunku, sprawdzenie funkcjonowania urządzeń. W ramach zakresu
wykonywanej usługi jest również obowiązek przygotowania dokumentacji wg dostarczonego wzoru
przez Zamawiającego (załącznik nr 2), w której zostanie odnotowany: nr urządzenia
zdemontowanego wraz z odczytem oraz nr urządzenia zamontowanego wraz z odczytem stanu
początkowego i potwierdzeniem zamontowania urządzenia przez lokatora. Użyte w urządzeniach
baterie podtrzymujące prąd muszą posiadać gwarancję min. 5 lat możliwości użytkowania od daty ich
montażu u Zamawiającego. Pozycja ofertowa musi uwzględniać ewentualne koszty naprawy i
serwisowania przez Wykonawcę w okresie gwarancji 5 lat liczonej od dnia montażu urządzeń, m.in.
koszty powstałe z powodu wadliwego montażu tych urządzeń skutkującego powstaniem przecieków
wody w tych miejscach. Termin wykonania naprawy przez Wykonawcę, w zależności od aktualnie
występującej sytuacji i powstałego zagrożenia – nie dłużej jednak niż 1 tydzień, a w przypadku
przecieków wody w obrębie zamontowanego urządzenia – nie dłużej niż 1 dzień (24 godz. od
zgłoszenia usterki).
2. Usługa dostarczenia i instalacji oprogramowania niezbędnego do zdalnego odczytu
wodomierzy z modułem radiowym - kompatybilne z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10
wersja 64 bit, z możliwością exportu danych do programu PROBIT System Pro-SM wersja (90523)
14.04.21803SQL. Uruchomienie programu oraz zdalny odczyt muszą być możliwe bez dostępu do
Internetu. Oprogramowanie nie może posiadać żadnego ograniczenia w terminie możliwości jego
wykorzystania – licencja bezterminowa. Koszty wykorzystywania oprogramowania muszą być
jednorazowe dla Zamawiającego, określone w złożonej ofercie tj. m.in. bez możliwości płacenia
dodatkowego abonamentu okresowego przez Zamawiającego. W ramach usługi Wykonawca dokona
przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie bieżącej obsługi dostarczonego
oprogramowania.

3. Usługa dostarczenia i montażu ciepłomierzy z modułem radiowym przystosowanym do
zdalnego odczytu (o zasięgu transmisji min. 250m) wraz z pracami dodatkowymi koniecznymi do
zamontowania urządzeń t.j. m.in.: wprowadzenie urządzeń w stan zdolności do wykonywania
pomiaru i odczytu urządzeń, plombowanie wodomierzy plombą numerowaną zaciskową na
śrubunku, sprawdzenie funkcjonowania urządzeń. W ramach zakresu wykonywanej usługi jest
również obowiązek przygotowania dokumentacji wg dostarczonego wzoru przez Zamawiającego
(załącznik nr 2), w której zostanie odnotowany: nr urządzenia zdemontowanego wraz z odczytem
oraz nr urządzenia zamontowanego wraz z odczytem stanu początkowego i potwierdzeniem
zamontowania urządzenia przez lokatora. Użyte w urządzeniach baterie podtrzymujące prąd muszą
posiadać gwarancję min. 5 lat możliwości użytkowania od daty ich montażu u Zamawiającego.
Pozycja ofertowa musi uwzględniać ewentualne koszty naprawy i serwisowania przez Wykonawcę w
okresie gwarancji 5 lat, liczonej od dnia montażu urządzeń, m.in. koszty powstałe z powodu
wadliwego montażu tych urządzeń skutkującego powstaniem przecieków wody w tych miejscach.
Termin wykonania naprawy przez Wykonawcę, w zależności od aktualnie występującej sytuacji i
powstałego zagrożenia – nie dłużej jednak niż 1 tydzień, a w przypadku przecieków wody w obrębie
zamontowanego urządzenia – nie dłużej niż 1 dzień (24 godz. od zgłoszenia usterki).
4. Oprogramowanie do zdalnego odczytu ciepłomierzy z modułem radiowym - kompatybilne z
systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 wersja 64 bit, z możliwością exportu danych do
programu PROBIT System Pro-SM wersja (90523) 14.04.21803SQL. Uruchomienie programu oraz
zdalny odczyt muszą być możliwe bez dostępu do Internetu. Oprogramowanie nie może posiadać
żadnego ograniczenia w terminie możliwości jego wykorzystania – licencja bezterminowa. Koszty
wykorzystywania oprogramowania muszą być jednorazowe dla Zamawiającego, określone w złożonej
ofercie tj. m.in. bez możliwości płacenia dodatkowego abonamentu okresowego przez
Zamawiającego. W ramach usługi Wykonawca dokona przeszkolenia pracowników Zamawiającego w
zakresie bieżącej obsługi dostarczonego oprogramowania.

5. Demontaż starych urządzeń: wodomierzy i ciepłomierzy wraz z utylizacją.
Ilość i parametry urządzeń wg wykazu:
Ciepłomierze w ilości 84 szt.
Adres
Ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 51,
62-800 Kalisz

lokalizacja
Klatka
schodowa

DN (mm)
15

Q3 (m3/h)
1,0

Ilość (szt.)
84

uwagi
Ciepłomierze
zamontowane na
powrocie

Wodomierze ciepłej wody w ilości 84 szt. i wodomierze zimnej wody w ilości 84 szt.
Adres

lokalizacja
licznika

Liczniki zimnej
wody (szt.)

Średnica

Liczniki ciepłej
wody (szt.)

Średnica

Ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 51,
62-800 Kalisz

Klatka
schodowa

84

½”

84

½”

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin dostawy i wymiany przedmiotu zamówienia: do dnia 15 kwietnia 2021 r.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do
Zapytania Ofertowego.
2. Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim.
3. Oferta powinna zawierać: imię, nazwisko, nazwę firmy i dokładny adres Wykonawcy, datę
sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy,
własnoręczny podpis wykonawcy bądź osób mających prawo zaciągać zobowiązania w jego
imieniu.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty można składać:
Pocztą lub osobiście na adres: Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o., 62-800 Kalisz, al. ks. J. Popiełuszki 3, w terminie do dnia 03.03.2021r. do godz. 15:00

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy
Załącznik nr 2. Wzór Umowy

Prezes Zarządu
/-/
Andrzej Górski

……………………….……………………..
(miejscowość, data)

…………………………………………..
(pieczęć oferenta)

OFERTA
Na dostawę, demontaż starych urządzeń wraz z utylizacją, montaż nowych wodomierzy ciepłej
i zimnej wody oraz ciepłomierzy.
Dane dotyczące oferenta:
Nazwa ...................................................................................................................................
Siedziba ................................................................................................................................
Nr telefonu/faksu .................................................................................................................
NIP: ………………………………………………
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

Cena netto w zł.
Dostarczenie i montaż nowych
wodomierzy: zimnej (84 szt.) i ciepłej
wody (84 szt.) z modułem radiowym
– wg opisu część 1 „Zapytania
ofertowego”
Oprogramowanie do zdalnego
odczytu wodomierzy - należy podać
całkowity koszt wg opisu część 2
„Zapytania ofertowego”
Dostarczenia i montażu nowych
ciepłomierzy (84 szt.) z modułem
radiowym – wg opisu część 3
„Zapytania ofertowego”
Oprogramowanie do zdalnego
odczytu ciepłomierzy - należy podać
całkowity koszt wg opisu część 4
„Zapytania ofertowego”
Demontaż starych urządzeń wraz z
utylizacją,

Podatek VAT

Cena brutto w zł.

Razem
Oferujemy dostawę i montaż nowych wodomierzy ciepłej i zimnej wody z nadajnikiem radiowym
wraz z oprogramowaniem oraz ciepłomierzy z nadajnikiem radiowym wraz z oprogramowaniem
zgodnie z Zapytaniem Ofertowym za łączną kwotę:

netto: .............................................. zł (słownie: ……………………..…………………………………………….……… zł),
brutto: ............................................. zł (słownie ………………………………………………….………………..……… zł),
w tym podatek VAT w wysokości: .............8% tj. ................................................................................ zł.

Oświadczamy, że oferowana cena za całość zamówienia zawiera wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

………………………………………………………………
(podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta)

