
 

 
     OMBI LA UWASILISHAJI WA PENDEKEZO LA KUWANIA ZABUNI MBALIMBALI      
ISOAF Tz Limited ni kampuni ya kitanzania yenye ofisi yake kuu jijini Dar es Salaam na kiwanda chake wilayani Nzega. Kampuni hiyo ni Mkandarasi wa Mfumo wa kuhami 
joto kwa Mradi wa Bomba la Mafuta Ghafi la Afrika Mashariki (EACOP). ISOAF inaalika wakandarasi wenye sifa na uzoefu kuwasilisha mapendekezo ya kuwania zabuni ya 
kusambaza bidhaa na huduma mbalimbali katika mradi wa EACOP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mradi wa maendeleo wa EACOP unahusisha uhandisi, ujenzi, uendeshaji na matengenezo ya bomba la usafirishaji wa mafuta ghafi linaloanzia Hoima, 
Uganda hadi fukwe ya kituo cha Chongeleani kilichopo karibu na Bandari ya Tanga nchini. 

 

OMBI LA UWASILISHAJI PENDEKEZO LA KUWANIA ZABUNI 
YAUTOAJI WA HUDUMA YA CHAKULA 

 

ISOAF/PROC/01/0722 
 

ISOAF inaalika wakandarasi wenye sifa na uzoefu kuwasilisha 
mapendekezo ya kuwania zabuni ya utoaji HUDUMA YA 
CHAKULA katika Mradi wa EACOP. 

 

MAELEZO MAFUPI KUHUSU WIGO WA KAZI: 

• Kutoa huduma ya chakula cha mataifa mbalimbali na kile 
cha ndani katika eneo la mradi chai, chakula cha mchana 
na chakula cha jioni. 

 

SIFA BAINIFU: 
• Kuzingatia Kanuni za Petroli ( Ushiriki wa Ndani) ,2017 na 

Ufafanuzi wa kisheria uliotokana na kanuni hizi kuhusu 
Kampuni ya Ndani 

• Usajili wa hivi karibuni kwenye Kanzidata ya Wasambazaji 
wa Kitaifa wa Tanzania wa EWURA – unapendekezwa zaidi. 

• Awe amesajiliwa na OSHA na TBS. 
• Wafanyakazi wote wawe na vyeti vyao kamili vya vipimo 

vya afya. 
• Uzingatiaji wa Kanuni za kiafya za Jikoni na Utayarishaji wa 

Chakula. 
• Barua ya uwasilishaji zabuni inayoonyesha kwa uwazi 

Nambari ya Marejeleo ya Zabuni 
 

OMBI LA UWASILISHAJI PENDEKEZO LA KUWANIA ZABUNI 
YA UJENZI WA UZIO ENEO LA MRADI, KIJIJI CHA SOJO, 
NZEGA, TABORA KWA AJILI YA ISOAF TZ LIMITED 
   
ISOAF/PROC/02/0722 

 

ISOAF inaalika wakandarasi wenye sifa na uzoefu kuwasilisha 
mapendekezo ya kuwania zabuni ya Ujenzi wa UZIO ENEO LA 
MRADI. 

 

MAELEZO MAFUPI KUHUSU WIGO WA KAZI: 
• Uwezo wa ksusoma na kufuata michoro ya kisanifu 

iliyotolewa 
• Kukokotoa kiasi cha gharama 
• Uwezo wa kutoa Bill of Quantities ( BOQ) 

 

SIFA BAINIFU: 
• Kuzingatia Kanuni za Petroli ( Ushiriki wa Ndani) ,2017 na 

Ufafanuzi wa kisheria uliotokana na kanuni hizi kuhusu 
Kampuni ya Ndani 

• Usajili wa hivi karibuni kwenye Kanzidata ya Wasambazaji 
wa Taifa wa EWURA nchini Tanzania - unapendekezwa. 

• Uthibitisho wa sasa wa Nakala ya ISO ya wasambazaji wao 
wakuu (kama upo) 

• Taarifa ya Uzoefu yenye angalau kazi za aina 3 kama hizo 
ilizowahi kuzifanya 

• Barua ya uwasilishaji zabuni inayoonyesha kwa uwazi 
Nambari ya Marejeleo ya Zabuni 

 

OMBI LA UWASILISHAJI PENDEKEZO LA KUWANIA ZABUNI 
YA UTOAJI HUDUMA YA KINGA DHIDI YA MOTO KWA AJILI YA 
ISOAF TZ LIMITED 

ISOAF/PROC/03/0722 
 

ISOAF inaalika wakandarasi wenye sifa na uzoefu kuwasilisha 
mapendekezo ya kuwania zabuni ya UTOAJI HUDUMA YA 
USALAMA DHIDI YA MOTO. 

 

MAELEZO MAFUPI KUHUSU WIGO WA KAZI: 

• Kufanya tathmini ya usalama dhidi ya moto katika eneo la 
mradi na kumfahamisha mteja juu ya mahitaji na jinsi ya 
kukabiliana nao 

• Kusambaza na kuweka vifaa vya usalama dhidi ya moto 
kama vile Kizimiamoto na/au vitambuzi moshi na vifaa 
vingine. 

• Kutambua na kumshauri mteja kuhusu eneo linalofaa na 
muhimu kwenye tovuti ambapo atalipa kipaumbele zaidi 

• Kutoa mafunzo kwa wafanyakazi juu ya matumizi ya 
chombo cha moto na mikakati mingine ya kuzuia moto na 
kupambana na moto 

• Kufanya ukaguzi wa vifaa vya moto na kutoa cheti cha 
ukaguzi kwa tarehe ya mwisho 

• Uwezo wa kufanya Uhandisi wa Mfumo wa Moto na 
kutekeleza mfumo 

 

SIFA BAINIFU: 
• Kuzingatia Kanuni za Petroli ( Ushiriki wa Ndani) ,2017 na 

Ufafanuzi wa kisheria uliotokana na kanuni hizi kuhusu 
Kampuni ya Ndani 

• Usajili wa hivi karibuni kwenye Kanzidata ya Wasambazaji 
wa Taifa wa EWURA nchini Tanzania - unapendekezwa. 

• Uthibitisho wa sasa wa Nakala ya ISO ya wasambazaji wao 
wakuu (kama upo) 

• Taarifa ya Uzoefu yenye angalau kazi za aina 3 kama hizo 
ilizowahi kuzifanya 

• Barua ya uwasilishaji zabuni inayoonyesha kwa uwazi 
Nambari ya Marejeleo ya Zabuni 

 
 

 

 
ISOAF/PROC/04/0722 

 

ISOAF inaalika wakandarasi wenye sifa na uzoefu kuwasilisha 
mapendekezo ya kuwania zabuni ya UTOAJI HUDUMA YA 
NYUMBA ZA KUPANGISHA. 

 

MAELEZO MAFUPI KUHUSU WIGO WA KAZI: 
• Nyumba lazima iwe na angalau vyumba 3 vyenye mabafu 

tegemezi ndani 
• Nyumba zifikike kwa urahisi tokea barabarani 
• Nyumba ziwe na walinzi na vifaa vya zima moto 
• Nyumba ziwe na huduma za kimsingi 

 

SIFA BAINIFU: 
• UKuzingatia Kanuni za Petroli ( Ushiriki wa Ndani) ,2017 

na Ufafanuzi wa kisheria uliotokana na kanuni hizi kuhusu 
Kampuni ya Ndani 

• Usajili wa hivi karibuni kwenye Kanzidata ya Wasambazaji 
wa Taifa wa EWURA nchini Tanzania - unapendekezwa. 

• Barua ya uwasilishaji zabuni inayoonyesha kwa uwazi 

 

Nambari ya Marejeleo ya Zabuni 
 

OMBI LA UWASILISHAJI PENDEKEZO LA KUWANIA ZABUNI 
YA UTOAJI HUDUMA YA VIFAA VYA MWANGA KWA AJILI YA 
ISOAF TZ LIMITED 

 

ISOAF/PROC/05/0722 

 

ISOAF inaalika wakandarasi wenye sifa na uzoefu kuwasilisha 
mapendekezo ya kuwania zabuni ya UTOAJI HUDUMA YA 
VIFAA VYA MWANGA. 

 

MAELEZO MAFUPI KUHUSU WIGO WA KAZI: 
• Kwa kuliangalia eneo la mardi, anatakiwa kushauri vifaa 

vya mwanga vinavyohitajika 
 

SIFA BAINIFU: 
• Kuzingatia Kanuni za Petroli ( Ushiriki wa Ndani) ,2017 na 

Ufafanuzi wa kisheria uliotokana na kanuni hizi kuhusu 
Kampuni ya Ndani 

• Usajili wa hivi karibuni kwenye Kanzidata ya Wasambazaji 
wa Taifa wa EWURA nchini Tanzania - unapendekezwa. 

• Uthibitisho wa sasa wa Nakala ya ISO ya wasambazaji wao 
wakuu (kama upo) 

• Taarifa ya Uzoefu yenye angalau kazi za aina 3 kama hizo 
ilizowahi kuzifanya 

• Barua ya uwasilishaji zabuni inayoonyesha kwa uwazi 
Nambari ya Marejeleo ya Zabuni 

 

OMBI LA UWASILISHAJI PENDEKEZO LA KUWANIA ZABUNI 
YA UTOAJI HUDUMA YA KUDHIBITI WADUDU KWA AJILI YA 
ISOAF TZ LIMITED 

 

ISOAF/PROC/06/0722 
 

ISOAF inaalika wakandarasi wenye sifa na uzoefu kuwasilisha 
mapendekezo ya kuwania zabuni ya UTOAJI HUDUMA YA 
KUDHIBITI WADUDU ENEO LA MRADI. 

 

MAELEZO MAFUPI KUHUSU WIGO WA KAZI: 
• Kukagua majengo na ofisi ili kuona dalili za wadudu au 

uzaliano 
• Kutathmini aina ya dawa inayohitajika ili kuondoa wadudu 
• Kupima ukubwa wa eneo linalohitaji kupuliziwa dawa. 

 

SIFA BAINIFU: 

• Kuzingatia Kanuni za Petroli ( Ushiriki wa Ndani) ,2017 na 
Ufafanuzi wa kisheria uliotokana na kanuni hizi kuhusu 
Kampuni ya Ndani 

• Usajili wa hivi karibuni kwenye Kanzidata ya Wasambazaji 
wa Taifa wa EWURA nchini Tanzania - unapendekezwa. 

• Taarifa ya Uzoefu yenye angalau kazi za aina 3 kama hizo 
ilizowahi kuzifanya 

• Barua ya uwasilishaji zabuni inayoonyesha kwa uwazi 
Nambari ya Marejeleo ya Zabuni. 

 

Makampuni yanayovutiwa ambayo yanakidhi mahitaji yaliyoanishwa na yana uwezo wa kusambaza vifaa/ huduma kwa mujibu wa hapo ju u yanapaswa kuwasilisha mapendekezo ya zabuni zao kwa kutuma 
barua pepe pamoja na nayaraka zilizoorodheshwa kwa: procurement@isoaf.com. (Ukubwa wa Juu wa Barua Pepe: MB 20 & Nyaraka zote lazima ziwasilishwe katika lugha ya Kiingereza) kabla au saa 17:00 saa 
za Afrika Mashariki (EAT), tarehe 19 Agosti 2022. 

 

Barua ya uwasilishaji pendekezo inayoonyesha kwa uwazi Kumbukumbu Namba ya Zabuni; 

 

Makampuni yanayokidhi mahitaji ya chini kabisa yaliyopo hapo juu yatapokea, kuzingatia Makubaliano ya Kutunza Siri za Mkataba (NDA), dodoso la kina la sifa za awali kwa ajili ya kutathiminiwa zaidi na 
Kampuni. 

 

Kumbuka: Kampuni zitakazofuzu katika mchakato huu wa awali pekee ndizo zitapokea mwaliko wa kuwasilisha zabuni zao ili kuendeleza mchakato wa Wito wa Zabuni. 

OMBI LA UWASILISHAJI PENDEKEZO LA KUWANIA ZABUNI 
YA UTOAJI HUDUMA YA NYUMBA ZA KUPANGA KWA AJILI 
YA ISOAF TZ LIMITED 

mailto:procurement@isoaf.com


 

OMBI LA UWASILISHAJI WA 
PENDEKEZO LA KUWANIA ZABUNI 

 

 
 

 

 
 ISOAF/PROC/07/0722 

 

ISOAF Tz Limited ni kampuni ya kitanzania yenye ofisi 
yake kuu jijini Dar es salaam na kiwanda chake wilayani 
Nzega. Hivi karibuni kampuni hiyo inatarajia kuanza 
kazi zake kama Mkandarasi wa Mfumo wa Uhamishaji 
joto kwa Mradi wa Bomba la Mafuta Ghafi la Afrika 
Mashariki (EACOP). 

 
ISOAF inaalika wakandarasi wenye sifa na uzoefu 
kuwasilisha mapendekezo ya kuwania zabuni ya 
UTOAJI HUDUMA YA ULINZI ENEO LA MRADI. 

 

Mradi wa maendeleo wa EACOP unahusisha uhandisi, 
ujenzi, uendeshaji na matengenezo ya bomba la 
usafirishaji wa mafuta ghafi linaloanzia Hoima, Uganda 
hadi fukwe ya kituo cha Chongeleani kilichopo karibu 
na Bandari ya Tanga nchini. 

MAELEZO MAFUPI KUHUSU WIGO WA KAZI: 

• Kutoa huduma za ulinzi katika eneo la mradi kwa 
ajili ya mitambo, na vitu vingine vilivyo karibu 

• Uzoefu katika kushughulikia suala la ulinzi katika 
kiwanda cha kutengeneza bidhaa 

• Kuwa na walinzi wote waliopitia mafunzo vyema 
wakiwa na vyeti 

• Kufanya tathmini ya hatari ya usalama na 
kumjulisha mteja 

 

SIFA BAINIFU 
• Kukaguliwa na EACOP na kufuzu katika ukaguzi 
• Kuzingatia Kanuni za Petroli ( Ushiriki wa Ndani) 

,2017 na Ufafanuzi wa kisheria uliotokana na 
kanuni hizi kuhusu Kampuni ya Ndani 

• Usajili wa hivi karibuni kwenye Kanzidata ya 
Wasambazaji wa Taifa wa EWURA nchini Tanzania 
unapendekezwa. 

• Taarifa ya Uzoefu yenye angalau kazi za aina 3 
kama hizo ilizowahi kuzifanya 

• Barua ya uwasilishaji zabuni inayoonyesha kwa 
uwazi Nambari ya Marejeleo ya Zabuni. 

 

Makampuni yanayovutiwa ambayo yanakidhi mahitaji yaliyoanishwa na yana uwezo wa kusambaza vifaa/huduma kwa mujibu 
wa hapo juu yanapaswa kuwasilisha mapendekezo ya zabuni zao kwa kutuma barua pepe pamoja na nyaraka zilizoorodheshwa 
kwa: procurement@isoaf.com. (Ukubwa wa Juu wa Barua Pepe: MB 20 & Nyaraka zote lazima ziwasilishwe katika lugha ya 

Kiingereza) kabla au saa 17:00 saa za Afrika Mashariki (EAT), tarehe 19 Agosti 2022. 
 

Barua ya uwasilishaji pendekezo inayoonyesha kwa uwazi Kumbukumbu Namba ya Zabuni; 

 

Makampuni yanayokidhi mahitaji ya chini kabisa yaliyopo hapo juu yatapokea, kuzingatia Makubaliano ya Kutunza Siri za 
Mkataba (NDA), dodoso la kina la sifa za awali kwa ajili ya kutathiminiwa zaidi na Kampuni. 

 

Mradi wa EACOP unayo haki ya kutochagua makampuni ambayo yanawasilisha nyaraka ambazo hazijakamilika. 

Kumbuka: Kampuni zitakazofuzu katika mchakato huu wa awali pekee ndizo 
zitapokea mwaliko wa kuwasilisha zabuni zao ili kuendeleza mchakato wa Wito wa Zabuni. 

OMBI LA UWASILISHAJI PENDEKEZO LA KUWANIA 
ZABUNI YA UTOAJI HUDUMA YA ULINZI KATIKA ENEO 
LA SOJO, NZEGA, TABORA KWA AJILI YA ISOAF TZ 
LIMITED 

mailto:procurement@isoaf.com


 

OMBI LA UWASILISHAJI WA 
PENDEKEZO LA KUWANIA ZABUNI 

 

OMBI LA UWASILISHAJI PENDEKEZO LA 
KUWANIA ZABUNI YA UTOAJI HUDUMA YA 
VIFAA VYA ISHARA ZA KIUSALAMA KATIKA 
ENEO LA SOJO, NZEGA, TABORA KWA AJILI YA 
ISOAF TZ LIMITED 

 linaloanzia Hoima, Uganda hadi fukwe ya kituo 
cha Chongeleani kilichopo karibu na Bandari ya 
Tanga nchini. 

 

MAELEZO MAFUPI KUHUSU WIGO WA KAZI: 

• Kuweka kifaa cha ishara za kiusalama na 
kushauri juu ya utendaji kazi wake kwa 
wafanyakazi 

• Kushauri ambapo uwekaji kifaa 
cha ishara za kiusalama 

 

SIFA BAINIFU: 

• Kuzingatia Kanuni za Petroli ( Ushiriki 
wa Ndani) ,2017 na Ufafanuzi wa kisheria 
uliotokana na kanuni hizi kuhusu Kampuni ya 
Ndani 

• Usajili wa hivi karibuni kwenye Kanzidata 
ya Wasambazaji wa Taifa wa EWURA nchini 
Tanzania - unapendekezwa. 

• Taarifa ya Uzoefu yenye angalau kazi za aina 3 
kama hizo ilizowahi kuzifanya 

• Barua ya uwasilishaji zabuni inayoonyesha 
kwa uwazi Nambari ya Marejeleo ya Zabuni. 

ISOAF/PROC/08/0822 
 

ISOAF Tz Limited ni kampuni ya kitanzania yenye 
ofisi yake kuu jijini Dar es salaam na kiwanda 
chake wilayani Nzega. Hivi karibuni kampuni hiyo 
inatarajia kuanza kazi zake kama Mkandarasi wa 
Mfumo wa Uhamishaji joto kwa Mradi wa Bomba 
la Mafuta Ghafi la Afrika Mashariki (EACOP). 

 

ISOAF inaalika wakandarasi wenye sifa na uzoefu 
kuwasilisha mapendekezo ya kuwania zabuni ya 
UTOAJI HUDUMA YA VIFAA VYA ISHARA ZA 
KIUSALAMA ENEO LA MRADI. 

 

Mradi wa maendeleo wa EACOP unahusisha 
uhandisi, ujenzi, uendeshaji na matengenezo 
ya bomba la usafirishaji wa mafuta ghafi 

Makampuni yanayovutiwa ambayo yanakidhi mahitaji yaliyoanishwa na yana uwezo wa kusambaza vifaa/huduma kwa mujibu 
wa hapo juu yanapaswa kuwasilisha mapendekezo ya zabuni zao kwa kutuma barua pepe pamoja na nyaraka zilizoorodheshwa 
kwa: procurement@isoaf.com. (Ukubwa wa Juu wa Barua Pepe: MB 20 & Nyaraka zote lazima ziwasilishwe katika lugha ya 
Kiingereza) kabla au saa 17:00 saa za Afrika Mashariki (EAT), tarehe 19 Agosti 2022. 

 

Barua ya uwasilishaji pendekezo inayoonyesha kwa uwazi Kumbukumbu Namba ya Zabuni; 

 

Makampuni yanayokidhi mahitaji ya chini kabisa yaliyopo hapo juu yatapokea, kuzingatia Makubaliano ya Kutunza Siri za 
Mkataba (NDA), dodoso la kina la sifa za awali kwa ajili ya kutathiminiwa zaidi na Kampuni. 

 

Mradi wa EACOP unayo haki ya kutochagua makampuni ambayo yanawasilisha nyaraka ambazo hazijakamilika. 

Kumbuka: Kampuni zitakazofuzu katika mchakato huu wa awali pekee ndizo 
zitapokea mwaliko wa kuwasilisha zabuni zao ili kuendeleza mchakato wa Wito wa Zabuni. 

mailto:procurement@isoaf.com


 

OMBI LA UWASILISHAJI WA 
PENDEKEZO LA KUWANIA ZABUNI 

Bandari. 
• Ghala liwe na angalau sqm 2500 na liwe na angalau 

5000sqm nje ya yadi kwa ajili ya kuhifadhi makontena 
yaliyojaa. 

ISOAF/PROC/09/0722 

ISOAF Tz Limited ni kampuni ya kitanzania yenye ofisi 
yake kuu jijini Dar es salaam na kiwanda chake wilayani 
Nzega. Hivi karibuni kampuni hiyo inatarajia kuanza kazi 
zake kama Mkandarasi wa Mfumo wa Uhamishaji joto 
kwa Mradi wa Bomba la Mafuta Ghafi la Afrika Mashariki 
(EACOP). 

 
ISOAF inaalika wakandarasi wenye sifa na uzoefu 
kuwasilisha mapendekezo ya kuwania zabuni ya UTOAJI 
HUDUMA YA GHALA NDANI YA JIJI LA DAR ES SALAAM. 

 
Mradi wa maendeleo wa EACOP unahusisha uhandisi, 
ujenzi, uendeshaji na matengenezo ya bomba la 
usafirishaji wa mafuta ghafi linaloanzia Hoima, Uganda 
hadi fukwe ya kituo cha Chongeleani kilichopo karibu na 
Bandari ya Tanga nchini. 

 

MAELEZO MAFUPI KUHUSU WIGO WA KAZI: 
• Kutoa ghala karibu na barabara ya Mandela au ndani ya 

• Ghala lazima liwe katika hali nzuri (lami ,lisivujishe), 
lipatikane kwa urahisi, na feni inayofanya kazi, 
yenye vizima moto,vifaa vya usalama vilivyofungwa 
vizuri,pamoja na eneo la kukusanyikia. 

• Ghala liwe na nafasi ya kuwezesha fork lift yenye tani 
16 kuzunguka ndani ya ghala bila tatizo lolote kwa 
shughuli za kawaida za ghala. 

• Ghala linapaswa kukodishwa ndani ya kipindi cha 
mwaka 1-2 

 

SIFA BAINIFU: 
• Kuzingatia Kanuni za Petroli ( Ushiriki wa Ndani) 

,2017 na Ufafanuzi wa kisheria uliotokana na kanuni 
hizi kuhusu Kampuni ya Ndani 

• Usajili wa hivi karibuni kwenye Kanzidata ya 
Wasambazaji wa Taifa wa EWURA nchini Tanzania 
unapendekezwa. 

• Taarifa ya Uzoefu yenye angalau kazi za aina 3 kama 
hizo ilizowahi kuzifanya 

• Barua ya uwasilishaji zabuni inayoonyesha kwa uwazi 
Nambari ya Marejeleo ya Zabuni. 

 

Makampuni yanayovutiwa ambayo yanakidhi mahitaji yaliyoanishwa na yana uwezo wa kusambaza vifaa/ huduma kwa mujibu  
wa hapo juu yanapaswa kuwasilisha mapendekezo ya zabuni zao kwa kutuma barua pepe pamoja na nyaraka zilizoorodheshwa 

kwa: procurement@isoaf.com. (Ukubwa wa Juu wa Barua Pepe: MB 20 & Nyaraka zote lazima ziwasilishwe katika lugha ya 
Kiingereza) kabla au saa 17:00 saa za Afrika Mashariki (EAT), tarehe 19 Agosti 2022. 

 

Barua ya uwasilishaji pendekezo inayoonyesha kwa uwazi Kumbukumbu Namba ya Zabuni; 

 

Makampuni yanayokidhi mahitaji ya chini kabisa yaliyopo hapo juu yatapokea, kuzingatia Makubaliano ya Kutunza Siri za 
Mkataba (NDA), dodoso la kina la sifa za awali kwa ajili ya kutathminiwa zaidi na Kampuni. 

 

Mradi wa EACOP unayo haki ya kutochagua makampuni ambayo yanawasilisha nyaraka ambazo hazijakamilika. 

Kumbuka: Kampuni zitakazofuzu katika mchakato huu wa awali pekee ndizo 
zitapokea mwaliko wa kuwasilisha zabuni zao ili kuendeleza mchakato wa Wito wa Zabuni. 

OMBI LA UWASILISHAJI PENDEKEZO LA KUWANIA 
ZABUNI YA UTOAJI HUDUMA YA GHALA NDANI YA JIJI 
LA DAR ES SALAAM KWA AJILI YA ISOAF TZ LIMITED 

mailto:procurement@isoaf.com

