Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
ul. Główna 52, 44-144 Nieborowice
Województwo Śląskie
ogłasza przetarg otwarty na dostawy p.n.:
„Dostawa wodomierzy z systemem zdalnego odczytu radiowego 2”
Postępowanie numer 248/S/D/2021
Data publikacji ogłoszenia i SWZ: 16.09.2021 r.
Tryb zamówienia:

przetarg

otwarty,

zamówień

na

podstawie

publicznych”

w

„Regulaminu

Pilchowickim

udzielania

Przedsiębiorstwie

Komunalnym Sp. z o.o.
Adres strony internetowej, na

www.ppk.pilchowice.pl

której będą dostępne materiały
przetargowe:
Skrócony
zamówienia:

opis

przedmiotu

1.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wodomierzy z
systemem zdalnego odczytu radiowego, na który to
przedmiot składają się:
a)

wodomierze wraz z modułem radiowym DN20 - Q3-4,0
L=130, G1” – 2.100 szt.

b)

wodomierze wraz z modułem radiowym DN15 - Q3 2,5
L=110, G3/4” – 150 szt.

c)

uszczelki fibrowe 5.400 szt. do DN20 i 600 szt. do
DN15

d)

plomby zatrzaskowe 5.400 szt. do DN20 i 600 szt. do
DN15

e)

urządzenie do zdalnego odczytu i konfiguracji modułów
radiowych (urządzenie dla inkasenta) z akcesoriami
(ładowarka sieciowa USB z kablem USB, dedykowane
etui) – 2 szt.

f)

akcesoria do montażu urządzenia do zdalnego odczytu
w pojeździe i prowadzenia odczytu z pojazdu w trakcie
przejazdu: uchwyt do urządzenia, demontowalna
antena samochodowa z uchwytem magnetycznym i
przewodem, kabel USB, ładowarka samochodowa
USB – 1 zestaw

g) integracja z oprogramowaniem rozliczeniowo-
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księgowym Zamawiającego GW MAX (producent i
dystrybutor: Zakład Projektowania i Wdrażania
Systemów Informatyki "GIGA" Sp. z o.o., ul. Kościuszki
229, 40-600 Katowice,
https://www.strona.giga.katowice.pl/), zapewniająca
przekazywanie odczytów wodomierzy z urządzeń do
zdalnego odczytu do systemu GW MAX na zasadzie
wymiany plików
Kryteria oceny ofert:

1. cena – waga 100%

Termin związania ofertą:

60 dni

Wadium:

brak

Termin wykonania zamówienia:

30 czerwca 2024 r.

Miejsce

Ofertę należy złożyć w siedzibie lub przesłać na adres

ofert:

i

termin

składania

Zamawiającego nie później niż do dnia 5 października 2021 r.
godz. 09.30.
O terminie złożenia oferty świadczy data i godzina jej wpływu do
siedziby Zamawiającego.

Strona 2 z 2

