Zapytanie szacunkowe.
Szanowni Państwo.
Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE”S.A. zainteresowane są realizacją Projektu POIS.01.01.01-IW.0300-004/18 w ramach Działanie 1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych, Poddziałanie 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z
odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, pod
tytułem „Wykorzystanie energii solarnej w celu redukcji zużycia konwencjonalnej energii elektrycznej
dla potrzeb produkcyjnych” .
Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE”S.A. zasilanie są dwoma liniami kablowymi 120mm2 o napięciu
15kV z układem pomiarowo- rozliczeniowym na średnim napięciu , dla których moc zamówiona
wynosi 2MW i 3,1MW. Obecne zapotrzebowanie sumaryczne mocy elektrycznej wynosi 5,1MW i jest
na poziomie mocy zamówionej. Napięcie zasilania większości urządzeń odbiorczych wynosi 0,4kV i
jest realizowane przez 9 transformatorów 15kV/0,4kV zlokalizowanych w 5 stacjach
transformatorowych. Trzy urządzenia o napięciu znamionowym 6kV są zasilane przez transformatory
15kV/6kV zlokalizowane w 3 stacjach transformatorowych.
W związku z powyższym spółka planuje zwiększenie mocy produkcyjnych i szacuje zwiększenie mocy
zamówionej o kolejne 8MW . W związku z tym planowana jest budowa trzeciej linii zasilającej o
napięciu 15kV z 4 stacjami transformatorowymi 15kV/0,4kV.
Dostępna powierzchnia dla zabudowy farmy wg. mapki – zał. nr 1.
W związku z powyższym w ramach Postępowania Szacunkowego Spółka poszukuje potencjalnych,
wykonawców w zakresie kompleksowej realizacji zadania pod wyżej zamieszczonym tytułem, od
uzyskania pozwoleń, projektu , wykonawstwa i uruchomienia farmy fotowoltaicznej.
W celu opracowania szacunku, Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. deklarują przekazanie
Państwu niezbędnych informacji po uzupełnieniu i podpisaniu przez Państwa zobowiązania o
poufności uzyskanych od nas danych w formie Klauzuli o poufności , stanowiącej załącznik do
zapytania szacunkowego. Informacje zostaną przekazane wyłącznie w formie pisemnej na Państwa
pisemny wniosek.
W przypadku zakwalifikowania naszego Projektu do realizacji w ramach POIS.01.01.01-IW.03-00004/18 Działanie 1.1, Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. przeprowadzą szczegółowe
postępowanie ofertowe na realizację zadań w w/w zakresie.
W celu opracowania szacunku , Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. deklarują przekazanie
Państwu niezbędnych informacji po uzupełnieniu i podpisaniu przez Państwa zobowiązania o
poufności uzyskanych od nas danych w formie Klauzuli o poufności , stanowiącej załącznik do
zapytania szacunkowego.
Informacje zostaną przekazane wyłącznie w formie pisemnej na Państwa pisemny wniosek.
W związku z krótkimi terminami składania wniosków aplikacyjnych w planowanym do realizacji
Projekcie POIS.01.01.01-IW.03-00-004/18, proszę uprzejmie o złożenie Państwa wstępnej,
szacunkowej oferty do dnia 1 października 2018 roku.
Osobą kontaktową ze strony Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. jest Krzysztof Stachowski tel. 17 22 29494, 693 920 295 , e-mail:krzysztof.stachowski@ropczyce.com.pl

