
Częstochowa, 28.08.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA SZACOWANIE
WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA ZAKUP

MATERIAŁÓW NA MONTAŻ WYMIENNIKÓW
GRUNTOWYCH

W związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie prototypu nowej generacji pomp

ciepła typu bezpośrednie odparowanie/woda z innowacyjnymi rozwiązaniami

technologicznymi” dofinansowanego w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w

przedsiębiorstwach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

uprzejmie prosimy o przedstawienie oferty na zakup materiałów na montaż wymienników

gruntowych.

Oferta będzie służyła wyłącznie w celu oszacowania wartości zamówienia, co nie będzie

skutkowało zawarciem umowy. 

Z poważaniem,

………………………………
…………

Właściciel 

Załączniki:

- zapytanie ofertowe

- załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (wzór formularza oferty)



ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Przedmiot zapytania dotyczy:

EcoStrus Damfrost Magdalena Pędziwiatr realizuje projekt pod nazwą „Opracowanie

prototypu nowej generacji pomp ciepła typu bezpośrednie odparowanie/woda z

innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi” dofinansowanego w ramach Działania 1.2

Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na

lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności badawczo-rozwojowej i

innowacyjności firmy do 30.06.2021r. poprzez realizację prac B+R oraz komercjalizację ich

wyników których efektem będzie typoszereg pompy ciepła typu bezpośrednie

odparowanie/woda z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi.

Efektem projektu będzie wdrożenie na rynek typoszeregu innowacyjnych pompy ciepła, min.

1 zgłoszenie patentowe/wzór użytkowy, wzrost sprzedaży, wzrost konkurencyjności firmy,

wejście na nowe rynki zagraniczne,  transfer wiedzy i technologii w wyniku intensyfikacji

współpracy z jednostkami B+R.

W związku z powyższym prosimy o przesłanie oferty n a zakup materiałów na montaż

wymienników gruntowych odpowiadającej parametrom ujętym w opisie przedmiotu

zamówienia.

II. Zamawiający:

EcoStrus Damfrost Magdalena Pędziwiatr

Teofila Lenartowicza 4, 42-207 Częstochowa

Tel. 793 755 876

NIP: 9492055789, REGON: 241648800

III. Miejsce publikacji ogłoszenia

Strona www Wnioskodawcy: www.ecostrus.pl

Wysłanie zapytania ofertowego do 3 potencjalnych Wykonawców



IV. Tryb udzielenia zamówienia

Zasada konkurencyjności określona w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 (Wytyczne horyzontalne).  

oraz Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (Wytyczne programowe). 

Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami.

V. Opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji, ważność oferty :

Przedmiotem zapytania jest zakup materiałów pozwalająca na montaż 3 szt. wymienników

gruntowych. Pętle wymienników wykonane są z rur chłodniczych oblekanych cienką warstwą

tworzywa sztucznego, rozstaw pętli co 0,5m. W ramach projektu konieczne jest

zaprojektowanie układu wymiennika w taki sposób aby liczba łuków 90st. była w każdej pętli i

w każdym wymienniku podobna (dopuszczalna różnica – 1 łuk).

1. Część zamówienia
 5szt. -  pętli Ø10mm po 82m, jedna płaszczyzna 

 8szt. - pętli Ø10mm po 82m, jedna płaszczyzna

 8szt. - pętli Ø10mm po 82m, dwie płaszczyzny 

 5 kompletów - zasilania i powroty z rur miedzianych/chłodniczych Ø15 iØ18mm wraz

izolacją kauczukową, każdy do max długości 15mb 

 8 szt. - Kolektor rozdzielający wykonany w sposób umożliwiających równomierną

dystrybucję czynnika chłodniczego 

KOD CPV: 44160000-9 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne

elementy

2. Część zamówienia 

 10 szt. butli  z azotem (10 l )

KOD CPV: 24111700-2 Azot

3. Część zamówienia

 luty do spawania - 1kg

KOD CPV: 44315100-2 Akcesoria spawalnicze



VII. Osoba upoważniona do porozumiewania się z Wykonawcami:

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest 

Damian Pędziwiatr tel. 793 755 876, email: biuro@ecostrus.pl

VIII.  Ofertę cenową należy złożyć do 29.08.2019 r. do godziny 14.00 w następującej
formie:

Ofertę cenową należy złożyć na załączonym formularzu na adres: EcoStrus Damfrost

Magdalena Pędziwiatr, ul.Teofila Lenartowicza 4, 42-207 Częstochowa

W przypadku przesłania oferty drogą pocztową koperta zawierająca ofertę powinna być

zaadresowana do:

EcoStrus Damfrost Magdalena Pędziwiatr

ul. Teofila Lenartowicza 4, 42-207 Częstochowa

Dotyczy: oferta na zakup materiałów na montaż wymienników gruntowych –

szacowanie wartości

W przypadku składania ofert drogą elektroniczną ofertę należy złożyć na adres:

biuro@ecostrus.pl,. Ofertę powinny podpisać osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań

w imieniu Wykonawcy lub osoba upoważniona. W przypadku podpisania oferty przez

upoważnionego pełnomocnika należy dołączyć dokument potwierdzający posiadanie takiego

pełnomocnictwa/upoważnienia. 

Serdecznie zapraszam do współpracy.

Z poważaniem,

                  

…………………………………..

Właściciel 

Załączniki:

1. Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

https://poczta.home.pl/appsuite/
https://poczta.home.pl/appsuite/




Załącznik nr
1

FORMULARZ OFERTOWY – szacowanie wartości zamówienia

....................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

Odpowiadając na zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia dotyczące

realizacji projektu pt. „Opracowanie prototypu nowej generacji pomp ciepła typu

bezpośrednie odparowanie/woda z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi.”

dofinansowanego w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w

przedsiębiorstwach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

uprzejmie prosimy o przedstawienie oferty na zakup materiałów na montaż wymienników

gruntowych zgodnie z załączonym formularzem. 

Poniżej przedstawiamy ofertę na realizację usługi najmu koparki:

KODY CPV: 

44160000-9 Ruroci� gi, instalacje rurowe, rury, ok�adziny rurowe, rury i podobne elementy

24111700-2 Azot

44315100-2 Akcesoria spawalnicze

Nazwa wypożyczanej maszyny Wartość ogólna netto
Wartość ogólna

brutto

I II III

1 część zamówienia

 5szt. -  pętli Ø10mm po 82m,
jedna płaszczyzna 

 8szt. - pętli Ø10mm po 82m,
jedna płaszczyzna

 8szt. - pętli Ø10mm po 82m,



dwie płaszczyzny 
 5 kompletów - zasi lania i

p o w r o t y z r u r
miedzianych/chłodniczych Ø15
i Ø 1 8 m m w r a z i z o l a c j ą
kauczukową, każdy do max
długości 15mb 

 8 szt. - Kolektor rozdzielający
w y k o n a n y w s p o s ó b
umożliwiających równomierną
d y s t r y b u c j ę c z y n n i k a
chłodniczego 

2 część zamówienia

 10 szt. butli  z azotem (10 l )

3 część zamówienia

 luty do spawania - 1kg

RAZEM:

 ……………………………………………… 

Podpis i pieczątka Wykonawcy 


