
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.

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 
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 13 
Disemba 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 WA PENDEKEZO 
LA KUWANIA ZABUNI MBALIMBALI

OMBI LA UWASILISHAJI PENDEKEZO LA KUWANIA 
ZABUNI YA HUDUMA ZA UTOAJI NA UGAWAJI WA 
UMEME NA MWANGA KWA WASCO ISOAF TZ LIMITED.

ISOAF/PROC/01/01122

WASCO ISOAF TZ LTD inaalika wakandarasi wenye sifa 
na uzoefu kuwasilisha mapendekezo ya kuwania zabuni 
ya UTOAJI NA UGAWAJI WA UMEME NA MWANGA KWA 
WASCO ISOAF TZ LIMITED.

 MAELEZO MAFUPI KUHUSU WIGO WA KAZI:
  Sekta ya uhamasishaji na matengenezo ya ISOAF 

inahitaji kukuza wasambazaji ambao wana utaalamu 
na orodha ya vitu vifuatavyo, lakini si hivi tu:

• Zana za kupimia umeme na zana za mkono.
•  Nyaya za umeme kwa motors za nguvu (vipimo kati 

ya 1,5 na 240 mm2), saketi za kutuliza na za taa.
•  Paneli za umeme na vifaa vyote vya pembeni vya 

paneli za kupachika, masanduku ya makutano, 
vivunja mzunguko, kifaa cha ulinzi wa mawimbi, 
relay ya hali imara, fusi, viendeshaji vya umeme, 
thermostats, trei za usambazaji wa cable na 
wengine.

•  Vifaa vya taa za viwandani, taa za viwanda za LED na 
betri.

•  Pampu za maji na huduma ya matengenezo ya vifaa 
hivi.

•  Mitambo ya nguvu ya maji na nyumatiki na vifaa 
vyake vya pembeni na huduma ya matengenezo ya 
vifaa hivi.

•  Vifaa vya otomatiki vya viwandani (PLC, nyaya 
maalum, na vifaa vya pembeni).

  
 SIFA BAINIFU:
   Taasisi zitakazoonesha nia zinaalikwa 

kuambataniasha maombi yao pamoja na taarifa 
zifuatazo:

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

• Awe na nyaraka zote za kisheria na usalama
•  Barua ya uwasilishaji zabuni inayoonyesha kwa 

uwazi Nambari ya Marejeleo ya Zabuni
•   Usajili wa hivi karibuni kwenye kanzidata ya 

Wasambazaji wa Taifa wa EWURA nchini Tanzania 
unapendekezwa.

OMBI LA UWASILISHAJI PENDEKEZO LA KUWANIA 
ZABUNI YA UTOAJI WA HUDUMA ZA BIMA KWA WASCO 
ISOAF TZ LIMITED.

ISOAF/PROC/02/01122

WASCO ISOAF TZ LTD inaalika wakandarasi wenye sifa 
na uzoefu kuwasilisha mapendekezo ya kuwania zabuni 
ya UTOAJI WA HUDUMA ZA BIMA

 MAELEZO MAFUPI KUHUSU WIGO WA KAZI:
•   Ulinzi wa kina wa maslahi ya ISOAF kutokana na 

hasara na kutokuwa na uhakika kuhusiana na
 gari na mitambo yake.

•   Kutoa bima ya kina kwa mashine, magari au mali ya 
WASCO ISOAF wakati wa usafiri.

•  Awe na uwezo wa kuthibitisha uzoefu wa kutosha 
kwenye huduma zinazofanana.

•  Awe amesajiliwa na kuthibitishwa na vyombo 
husika.

 SIFA BAINIFU:
  Taasisi zitakazoonesha nia zinaalikwa 

kuambataniasha maombi yao pamoja na taarifa 
zifuatazo:

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

•  Awe amesajiliwa na EWURA kama msambazaji wa 
mafuta na kusajiliwa na Idara ya Zimamoto pamoja 
na mahitaji yote ya biashara

•  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

• Nyaraka zote za kisheria na usalama
•   Usajili wa hivi karibuni kwenye kanzidata ya 

Wasambazaji wa Taifa wa EWURA nchini Tanzania 
unapendekezwa.

OMBI LA UWASILISHAJI PENDEKEZO LA KUWANIA 
ZABUNI YA UTOAJI WA VIFAA VYA CHANNEL YA 
CHENJOTO YA UMEME (EHT) KWA WASCO ISOAF TZ

ISOAF/PROC/03/01122

WASCO ISOAF inaalika wakandarasi wenye sifa na 
uzoefu kuwasilisha mapendekezo ya kuwania zabuni 
ya Ujenzi wa VIFAA VYA CHANNEL YA CHENJOTO YA 
UMEME

 MAELEZO MAFUPI KUHUSU WIGO WA KAZI:
•  Uwezo uliothibitishwa wa kusambaza vifaa vya EHT 

Channel (karatasi za alumini); Karatasi ya alumini ya 
0.8 mm iliyopakwa ubora wa 5005 au 1060. Coil ya 
upana wa 98 mm na Wingi wa 2.000 Tn.

 SIFA BAINIFU:
  Taasisi zitakazoonesha nia zinaalikwa 

kuambataniasha maombi yao pamoja na taarifa 
zifuatazo:

•   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

• Nyaraka zote za kisheria na usalama


