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Wierzawice, dnia 27.01.2015 r. 

 

 

Zapytanie ofertowe 

 

Stare Miasto – Park Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej dotyczącej 

rozwiązania problemu mocy biernej indukcyjnej dla obiektu Stare Miasto – Park w miejscowości 

Stare Miasto na terenie Parku Przemysłowego Gminy Leżajsk. 

 

Przedmiot zamówienia 

 

Obiekt składa się z stacji transformatorowej 15/04 kV oraz dwóch hal przemysłowych. Obiekt 

posiada moc przyłączeniową 500 kW i tgϕ 0,4 z układem zasilania i opomiarowaniem jak na 

załączonych rysunkach (w załącznikach). Obecny tgϕ z licznika dostawcy energii to około 0,95. 

 

Z załącza H1 wychodzą WLZ: 

2*YAKY 4*120 mm2 wyposażony w podlicznik, miesięczne zużycie energii około 35 000 kWh, 

maksymalny pobór mocy około 160 kW, wyliczony z wskazań mocy czynnej i biernej licznika 

tgϕ około 0,60. 

YAKY 4* 120 mm2 wyposażony w podlicznik umożliwiający odczyt mocy czynnej i biernych, 

obecne obciążenie małe, najemca deklaruje pobór mocy do 70 kW, charakter przyszłego 

obciążenia nieznany. 

YLY 4*120 mm2 wyposażony w dwa podliczniki umożliwiające odczyt mocy czynnej, zasila 

oświetlenie i pomieszczenia biurowe, miesięczne zużycie energii około 2500 kW. 

 

Z załącza H3 wychodzą WLZ: 

Obecnie w przebudowie, będzie wyposażony w podlicznik umożliwiający odczyt mocy czynnych 

i biernych, najemca deklaruje pobór mocy do 200 kW, charakter przyszłego obciążenia 

nieznany. 

 

Przyłącz Pomp P1 i P2 zasila dwie przepompownie ścieków wyposażonych łącznie w cztery 

pompy, każda o mocy 1,1 kW, pompy pracują pojedynczo i bardzo rzadko, nieopomiarowane 

podlicznikiem.  

 

Niezmiernie ważna jest skuteczność i poprawność rozwiązania powyższego problemu.  

Termin składania ofert upływa dnia 9.02.2015 r. o godz. 15.00. Oferty można przesłać 

w formie elektronicznej na adres franciszek.lorys@sm-park.pl bądź w formie pisemnej 

dostarczając je do siedziby Spółki Stare Miasto – Park w Wierzawicach. 

 

W razie pytań dodatkowych informacji udziela: Pan Franciszek Loryś  

                                                                 tel. 518 011 558,  

                                                                 (017) 242 00 78 wew. 49,  

                                                                  mail: franciszek.lorys@sm-park.pl 


