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Katowice, 2 sierpnia 2012 r.

Dotyczy: zaproszenie do składania ofert na dostawę, montaż i obsługę serwisową stanowiska
badawczego w ramach projektu „Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych”
realizowanego na podstawie Umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (nr UDAPOIG.01.04.00-02-105/10) w ramach osi priorytetowej I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii,
działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 20072013.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu badawczo-rozwojowego pt. „Wykorzystanie odpadowego wodoru do
celów energetycznych” w okresie od kwietnia 2012 r. do lutego 2014 r., SKOTAN SA zaprasza do
składania ofert na kompleksową usługę obejmującą: dostawę i montaż oraz obsługę serwisową
stanowiska badawczego - zespołu gazowego o mocy 200 kWe, celem przeprowadzenia badań
symulacyjnych procesów roboczych silnika zasilanego zanieczyszczonym wodorem
(miejsce realizacji badań: Kraków, Kędzierzyn-Koźle).

Szczegółowy zakres zapytania
A. Dostawa kompletnego zespołu gazowego, w wersji otwartej, bez odzysku ciepła, o mocy
nominalnej 200 kWe, zawierającego:
1. Silnik przemysłowy zasilany gazem, pochodzący z produkcji seryjnej, typu MAN E 2876 LE 302,
o parametrach:
- Poziom schłodzenia mieszanki 50°C
- Rozmieszczenie cylindrów 6 w rzędzie
- Średnica cylindra 128 mm
- Skok cylindra 166 mm
- Objętość skokowa 12,82 litr
- Stopień kompresji 11:1
- Prędkość obrotowa 1500 obr/min
2. Prądnica
- Moc elektryczna nominalna 280 - 300 kVa
- Napięcie 400V
- Częstotliwość 50Hz
- Prędkość obrotowa 1500 obr/min
- Sprawność przy cos φ = 1 > 95 %
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3. Pozostałe elementy zespołu:
- wymiennikowy odbiór ciepła zarówno z obiegu płaszcza jak i intercoolera;
- układ wykrywania spalania stukowego;
- maksymalnie elastyczny układ sterowania zespołem, pozwalający na łatwe dostosowanie do obciążania
silnika hamulcem elektromagnetycznym;
- elementy układu zasilania silnika paliwem gazowym i zabrudzeniami (fazą ciekłą) spełniające
wymagania Projektu i jednostki naukowo-badawczej wskazanej przez Zamawiającego;

B. Usługi uzupełniające:
1. Rozmontowanie zespołu na silnik i prądnicę, dostosowując zespół do potrzeb obciążania hamulcem
elektromagnetycznym;
2. Po zakończeniu prób na stanowisku badawczym, wtórny montaż zespołu w całość oraz jego
kompletne przetestowanie pod obciążeniem elektrycznym na terenie zakładu produkcyjnego. Obciążenie
zapewnia Dostawca zespołu.
3. Doprowadzenie do hamowni silnikowej jednostki naukowo-badawczej wskazanej przez
Zamawiającego instalacji gazu ziemnego do prób wstępnych i modernizacja instalacji gazów
technicznych do badań silnikowych z wodorem technicznym.
4. Dostarczenie wyposażenia stanowiska w wymagane programem badań systemy pomiarowe.
5. Gwarancja możliwości dostawy wszelkich części, mogących ulec uszkodzeniu w czasie badań w
terminie do 3 dni roboczych. Nie dotyczy to części dużych, rzadko wymienianych w praktyce serwisowej
typu wał silnika, blok silnika itp.
Koszt części dostarczanych jako zamienne w miejsce uszkodzonych będzie podlegał oddzielnym
negocjacjom, będzie rozliczany na podstawie odrębnych zamówień i nie stanowi przedmiotu niniejszego
zapytania. Podstawą do zamówienia zamiennika za zniszczony element będzie wyłącznie
postanowienie „protokołu zniszczenia elementu” podpisanego przez jednostkę naukowo-badawczą
i Zamawiającego.
6. Dostawca wraz z zespołem dostarczy wstępny zestaw części „pierwszej potrzeby” mogących ulec
uszkodzeniu w czasie badań. Zawartość zestawu należy ustalić z jednostką naukowo-badawczą
wskazaną przez Zamawiającego.
7. Dostawca musi zagwarantować, że w dalszej perspektywie:
- będzie mógł dostarczony zespół zabudować w obudowie wyciszającej lub zabudowie kontenerowej. Ze
względu na minimalizację kosztów powinno to się odbyć z wykorzystaniem wyjściowej ramy zespołu.
- będzie mógł wyposażyć zespół w układ odzysku ciepła dedykowany do miejsca docelowego
zainstalowania zespołu.
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C. Dostawca wraz z ofertą przedstawia informacje wykazujące:
- możliwość zapewnienia pełnego serwisu dostarczonego zespołu, w tym posiada odpowiednio
przeszkolonych serwisantów do obsługi silnika (minimum 5 osób);
- posiadanie magazynu podstawowych części zamiennych do silnika dostarczonego zespołu

D. Preferowani będą Dostawcy, którzy:
- mogą zapewnić krótki czas reakcji serwisu (np. oddziały serwisowe, kompletne minimum 2 osobowe,
położone blisko siedziby jednostki naukowo-badawczej realizującej badania);
- poprzez posiadanie własnego działu projektowo-technicznego są w stanie zapewnić wsparcie
techniczno-praktyczne dla jednostki naukowo-badawczej wykonującej prace badawcze;
- posiadają doświadczenie we współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi w realizacji projektów
badawczych i mogą to udokumentować;
- realizowali już dostawy zespołów gazowych z silnikami przemysłowymi i zrealizowali je w sposób
zadowalający Odbiorcę, co mogą udokumentować stosownymi referencjami;
- zapewniają krótki termin realizacji;
- docelowo, w przypadku sukcesu procesu badawczego, mają potencjał umożliwiający dostawy
i serwisowanie urządzeń o łącznej mocy do 5 MW.

Maksymalny czas realizacji całości wynosi 8 tygodni od zamówienia.

Oferty można składać osobiście lub przesyłać pocztą na adres siedziby SKOTAN SA, ul. Uniwersytecka
13, 40-007 Katowice. Ostateczny termin składania ofert to 8 sierpnia 2012 r., godz. 12.00.
Treść zapytania ofertowego dostępna jest także w siedzibie SKOTAN SA w miejscu publicznie
dostępnym.
Rozpatrywane będą oferty zawierające cenę i z terminem ważności co najmniej do 30 września br.

Pytania w formie pisemnej należy kierować do Pana inż. Franciszka Baszczoka, Dyrektora ds. Badań i
Rozwoju SKOTAN SA, na adres mailowy: biuro@skotansa.pl

Do dnia 10 sierpnia 2012 r. Komisja Konkursowa powiadomi Oferentów o dokonanym wyborze.
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