
 
 

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

NA DOSTAWĘ 200 SZTUK GAŚNIC PV W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.:  "OPRACOWANIE 
INNOWACYJNEGO SYSTEMU DO GASZENIA URZĄDZEŃ POD NAPIĘCIEM ZE SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM INSTALACJI PV" DOFINANSOWANEGO Z NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I 
ROZWOJU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014 – 2020 Oś 
priorytetowa Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie Projekty B+R 

przedsiębiorstw Poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 
przedsiębiorstwa 

 

Zamawiający:  

EkoEnergia Polska Sp. z o. o. 

ul. Olszewskiego 6 

25 – 663 Kielce 

 

Planowany okres przeprowadzenia zapytania ofertowego: kwiecień 2022 roku 

Okres realizacji zamówienia: maj – lipiec 2022 roku 

 

Parametry techniczne zamawianych urządzeń: 

Zbiornik ciśnieniowy z dyszą do podawania mgły wodnej i środka gaśniczego 

- Ciśnienie robocze min. 10 bar  

- Zbiornik odporny na ciśnienie min. 25 bar – zbiornik musi spełniać wymagania Dyrektywy Ciśnieniowej 
PED 2014/68/EU 

- Zbiornik: materiał niekorozyjny  

- Rozdrobnienie kropel wody równe lub mniejsze 1 mm  

- pojemność zbiornika min. 1dm3 = 2 x min 0.5 dm3  

 

Demonstrator zestawu gaśniczego 

- zasięg gaszenia - min. 2 m  

- czas działania - min. 10 s  

- zakres temperatur - od -5 °C do +60 °C  

 

Zamawiający przewiduje zamówienie 200 sztuk urządzeń gaśniczych.  



 
Urządzenia gaśnicze muszą zostać wypełnione żelem gaśniczym przygotowanym przez Zamawiającego. 
Na obecnym etapie prosimy o uwzględnienie kosztu napełnienia butli żelem gaśniczym.  

Oczekujemy podania kosztu dostawy samych urządzeń gaśniczych z kosztem ich wypełnienia mgłą 
wodną oraz środkiem gaśniczym (żelem). 

Jeżeli chodzi o sam koszt wyprodukowania żelu Zamawiający nie podaje jego składu i sposobu 
przygotowania na obecnym etapie albowiem jest on objęty tajemnicą przedsiębiorstwa i zostanie 
udostępniony po wdrożeniu specjalnej procedury na etapie przetargowym (szczegóły Zamawiający 
poda na etapie przetargu). 

Zamawiający oczekuje, że dostawy kompletnych urządzeń gaśniczych będą dostarczone partiami na 
przełomie okresu do ok. 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.  

Urządzenia gaśnicze posłużą do wykonania demonstratora gaśniczego oraz do przeprowadzania 
eksperymentów gaśniczych na specjalnie przystosowanym do tego poligonie gdzie  będą wywoływane 
sztuczne pożary instalacji fotowoltaicznych a następnie gaszone za pomocą zakupionych gaśnic z 
wykorzystaniem przygotowanego środka gaśniczego (żelu gaśniczego).  

 

 

 

UWAGA:  

Złożenie oferty służy tylko i wyłącznie do celów związanych z szacowaniem wartości zamówienia netto. 
Oferta nie zostanie poddana procesowi oceny  wyboru. Oferta nie może służyć do celów związanych z 
zawarciem ważnej umowy. Potencjalny Wykonawca  jest świadomy, że nie może domagać się zawarcia 
umowy w związku z niniejszym zapytaniem. 

 

Zawarcie ważnej umowy będzie możliwe dopiero po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i 
wyłonieniu najkorzystniejszej oferty.  

 

Wyceny prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: gasnica@ekoenergiapolska.pl 

Wyceny będą przyjmowane do dnia 22 kwietnia 2022 roku 

Osoba do kontaktu: Marcel Szmit tel. 505 012 293  

 

 


