
 
 

Częstochowa, 24.09.2019 r. 

  
    

            

        

ZAPYTANIE OFERTOWE NA SZACOWANIE WARTOŚCI 

ZAMÓWIENIA NA ZAKUP MATERIAŁÓW DO 

MONTAŻU KOMORY 

 

 
 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 do montażu komory. 

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

zawarciem umowy.  

 
           

Z poważaniem, 

         
Magdalena Pędziwiatr 

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 na zakup materiałów do montażu komory 

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 do montażu komory wolno stojącej o wymiarach 

zewnętrznych 3.6x4,2x2,4 m. Komora jest niezbędna w celu umożliwienia funkcjonowania prototypu 

pomp jak i pracy zespołu badawczego i odczytu pomiarów w każdych warunkach atmosferycznych i po 

zmroku. Komora zabezpiecza wykop przewidziany dla instalacji prototypu pompy ciepła przed 

wejściem osób niepożądanych jak i zapewnia bezpieczeństwo. Komora jest konstrukcją bez 

konieczności stałego łączenia z gruntem do swobodnego montażu. 

 
 1. Część zamówienia 
 
Przedmiotem zapytania jest zakup materiałów do montażu komory, w ramach którego konieczny jest 

nabycie: 

 

• płyty warstwowe poliuretanowe gr.100mm - dwustronna blacha ocynk 65m2 (w tym 35m2 o 

wys. 2,4m, oraz 29m2 o wys. 3,6m)  kolor biały, 

KODY CPV: 44171000-9 – płyty budowlane ;  

2. Część zamówienia  
 
Przedmiotem zapytania jest zakup materiałów do montażu komory, w ramach którego konieczny jest 

nabycie: 

• podłoga antypoślizgowa z blachy aluminiowej ryflowanej 15m2 - blacha aluminiowa 

ryflowanej 15m2 gr. 3mm. 

KOD CPV: 44172000-4 arkusze budowlane, 44172000-6 arkusze budowlane 

3. Część zamówienia 

Przedmiotem zapytania jest zakup materiałów do montażu komory , w ramach którego konieczny jest 

nabycie: 

• obróbki blacharskie zewn. i wewn. (kątowniki blacha ocynk) 90kg - – wewnętrzny kątowniki 

5cmx5cm 40mb, i zewnętrzny kątownik 5cmx10cm 41mb, 

KOD CPV: 442112500-4 kątowniki i profile 



 
 

4.Część zamówienia 

Przedmiotem zapytania jest zakup materiałów do montażu komory , w ramach którego konieczny jest 

nabycie: 

• bentonity 12 szt. – bloczki betonowe 38cmx12cmx14cm 

KOD CPV: 44114200-4 produkty betonowe 

5.Część zamówienia  

Przedmiotem zapytania jest zakup materiałów do montażu komory, w ramach którego konieczny jest 

nabycie: 

• pianki poliuretanowe - niskosprężne 8szt. 

• silikony 8 szt. 

KOD CPV: 44111520-2 tworzywa izolacyjne 

6.Cześć zamówienia 

Przedmiotem zapytania jest zakup materiałów do montażu komory, w ramach którego konieczny jest 

nabycie: 

• wkręty 1 kpl. – do metalu minimum 5mm na 4cm, 500szt. 

KOD CPV: 44531510-9 śruby i wkręty 

7.Część zamówienia 

Przedmiotem zapytania jest zakup materiałów do montażu komory , w ramach którego konieczny jest 

nabycie: 

APARATURA I SPRZĘT  

• drzwi zewnętrzne 1 szt. - kolor biały przemysłowe, minumum 80x200cm 

KOD CPV: 44220000-8 stolarka budowlana 

8.Cześć zamówienia  

Przedmiotem zapytania jest zakup materiałów do montażu komory, w ramach którego konieczny jest 

nabycie: 

• oświetlenie- lampy 2 szt. 

KOD CPV: 31000000-6 maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie 

9.Częć zamówienia  

Przedmiotem zapytania jest zakup materiałów do montażu komory, w ramach którego konieczny jest 

nabycie: 

• sieć ruter wifi 1 szt. 

KOD CPV: 32413100-2 rutery sieciowe 



 
 

 

 

10.Część zamówienia  

Przedmiotem zapytania jest zakup materiałów do montażu komory, w ramach którego konieczny jest 

nabycie: 

• kamera wifi pozwalająca na zdalny przegląd/kontrole wizualną urządzeń 1 szt. 

KOD CPV: 30237240-3 kamera internetowa 

 
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 5.10.2019 r. do godziny 10.00 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 do montażu komory –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, 

                           Magdalena Pędziwiatr 

Właściciel  

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1: Formularz ofertowy 

 

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


 
 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY NA 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 do montażu komory zgodnie z 

załączonym formularzem.  

Poniżej przedstawiamy ofertę na realizację zakupu materiałów do montażu komory: 

KODY CPV:  

44171000-9 płyty budowlane  

44172000-6 arkusze budowlane 

44212500-4 kątowniki i profile 

44114200-4 produkty betonowe  

44111520-2 tworzywa izolacyjne  

44531510-9 śruby i wkręty  

44220000-8 stolarka budowlana 

31000000-6 maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie 

32413100-2 rutery sieciowe  

30237240-3 kamera internetowa  

 

Nazwa wypożyczanej maszyny Wartość ogólna netto Wartość ogólna brutto 

I II III 



 
1 część zamówienia 

• Płyty warstwowe poliuretanowe 

gr.100mm,  

 

 

2 część zamówienia 

• podłoga antypoślizgowa z blachy 

aluminiowej ryflowanej 15m2 

• dwustronna blacha ocynk 65m2 

 

 

3 część zamówienia 

• obróbki blacharskie zewn. i wewn. 

(kątowniki blacha ocynk) 90 kg  

 

 

4 część zamówienia 

• bentonity 12 szt.   

 

5 część zamówienia 

• pianki poliuretanowe  

• silikony 8 szt. 

 

 

6 część zamówienia 

• wkręty 1 kpl.   

 

7 część zamówienia 

• drzwi zewnętrzne 1 szt  

 

8 część zamówienia 

• oświetlenie ( lampy 2 szt. )   

 

9 część zamówienie  

• router wifi 1 szt.  

 

10 część zamówienia 

• kamera wifi pozwalająca na zdalny 

podgląd/kontrole wizualną 

urządzeń 1 szt. 

 

 



 
 

 ………………………………………………  

Podpis i pieczątka Wykonawcy  


