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Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i wykonanie instalacji oleju termalnego dla 

linii technologicznej Hymmen dla zakładu DSO 

 

 

 

 
 

Inwestor 

DSO Sp. z o. o. 

 

Miejsce instalacji 

Kronospan // DSO Sp. z o.o., 47-100 Strzelce Opolskie, ul. 1 Maja 52 

 

Termin składania ofert  

23.09.2016 

 

Termin realizacji zadania 

10.2016 – 12.2016 
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1. Opis istniejącej infrastruktury. 

 

W zakładzie DSO w Strzelcach Opolskich budowana jest hala produkcyjno magazynowa „Hymmen”.  

W hali zostanie uruchomiona linia technologiczna. Dla potrzeb jednej z maszyn niezbędne jest podłączenie jej do instalacji 

oleju termalnego.  

W załączonych materiałach wskazano miejsce wpięcia do istniejącej instalacji oraz dalsze poprowadzenie jej w 

nowobudowanej hali, schemat instalacji TO. 

 

 

2. Ogólny zakres prac 

 

a. Wykonanie projektu wykonawczego instalacji termooleju 

b. Wykonanie wpięcia się do istniejącej instalacji termooleju 

c. Wykonanie instalacji w nowo budowanej hali 

d. Badania i pomiary po montażowe 

e. Uruchomienie instalacji  

 

WYKAZ MATERIAŁÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA WPIĘCIA SIĘ DO INSTALACJI (wykaz należy traktować 

informacyjnie) – Załącznik nr 4 

 

WYKAZ MATERIAŁÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA INSTALACJI TO (wykaz należy traktować informacyjnie) 

– Załącznik  nr  5 

 

 

3. Wymagania dotyczące sprzętu 

a. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji zamówienia musi być sprzętem nowym, nie używanym 

(dostarczanym) wcześniej w innych projektach. 

b. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji zamówienia musi posiadać świadczenia gwarancyjne wspierane 

oficjalną gwarancją świadczoną przez producenta sprzętu, odpowiednie certyfikaty, deklaracje i 

dopuszczenia do stosowania na terenie Polski. 

 

4. Gwarancja 

a. Minimum 2 lata na urządzenia i dostarczany materiał, minimum 3 lata na wykonywane usługi 

b. Prace przeprowadzić zgodnie z Polskimi Normami oraz obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. 

 

 

Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej. 

 

Osoba kontaktowa  

Łukasz Brodowski 

l.brodowski@kronospan.pl 

tel. kom.: 518 285 170 
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