WENTWORTH MOÇAMBIQUE PETROLEOS, LIMITADA
CONCURSO PÚBLICO N.º WMPL/0258/2017-18/TEMBO APPRAISAL/03

EXPRESSION OF INTEREST FOR
PROCUREMENT AND INSTALLATION OF A
WELLHEAD AND ANCILIARY EQUIPMENT

1. WENTWORTH MOCAMBIQUE PETROLEOS,
LIMITADA ("WMPL") invites prospective parties
to indicate interest in bidding for Installation of a
Wellhead and Ancillary Equipment for the
Tembo II Appraisal Well planned for drilling in
the administrative district of Mocimboa da Praia,
and the province of Cabo Delgado,
Mozambique.
2. Objective of this request for an Expression of
Interest (EOI):
The EOI is intended to solicit responses which
will enable WMPL to identify and assess
qualified and experienced Suppliers to
participate in bidding for supply and installation
onsite of purchased Wellhead and Equipment
and related services for the Tembo II Appraisal
Well.
3. Companies interested in this invitation may
submit their Expression of Interest (EOI) to
participate in a tender process for “Supply and
Installation Onsite of a Wellhead and Equipment
and Related Services”.
4. This is not a Request for Proposals (RFP). After
a review of the expression of interest received
from companies, a shortlist of selected
companies will be invited to submit their
proposals including specific terms of reference.
5. The Scope of the work consists of supply,
delivery and installation of a wellhead, and
ancillary components and consignment items,
services and personnel necessary for the
installation. The supply and delivery point are at
the Tembo II Appraisal Well near Mocimboa da
Praia, Cabo Delgado Province, Northern
Mozambique on DDU or FOT basis at
CONTRACTOR’s sole cost, no later than 1st

CONVITE PARA MANIFESTAÇÃO DE
INTERESSE PARA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO DE UMA CABEÇA DE FURO E
EQUIPAMENTO AUXILIAR

1. A
WENTWORTH
MOCAMBIQUE
PETROLEOS, LIMITADA ("WMPL") convida
as Partes interessadas a manifestar interesse
para um contrato de Fornecimento e
instalação de uma Cabeça de Furo e
Equipamento Auxiliar para o poço de
Avaliação de Tembo II, o qual está previsto
para perfuração, no distrito de Mocímboa da
Praia, na província de Cabo Delgado, em
Moçambique.

2. O Objectivo do Convite para a Manifestação
de Interesse (CMI):
Com a MI pretende-se solicitar propostas que
permitam à WMPL identificar e avaliar
Fornecedores qualificados e experientes, para
participar na licitação para fornecimento e
instalação de Cabeça de furo e Equipamentos e
serviços relacionados para o Poço de Avaliação
Tembo II.
3. As empresas interessadas podem apresentar
a sua Manifestação de Interesse (MI) para
participar do processo de concurso
"
fornecimento e instalação de Cabeça de
Furo, Equipamentos e Serviços Conexos".
4. Este não é um Pedido de Apresentação de
Propostas (PAP). Após uma análise da
manifestação de interesse submetidas pelas
empresas, os proponentes pré-selecionados
serão convidados a apresentar as suas
propostas, incluindo os termos de referência
específicos.
5.

O âmbito do trabalho consiste no
fornecimento, entrega e instalação de uma
cabeça de furo, e componentes auxiliares e
artigos consignados, serviços e pessoal
necessários para a instalação. O ponto de
fornecimento e entrega é no Poço de
Avaliação Tembo II perto de Mocimboa da
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June 2018. Specifications of the wellhead and
the casing program and drilling program will be
provided in the Tender Documents at a later
stage.
6. Interested
respondents
should
provide
appropriate information IN ENGLISH showing
that they have the required qualifications,
equipment, relevant experience and financial
resources to supply this contract.
7. Responses are to be limited to the following
required
essential
documentation
and
information:
a. Company and group ownership
structure with a list of major
shareholders and ultimate beneficiaries
(if not listed in the stock exchange).
b. Relevant financial information of the
company (last 3 years of financial
statements including balance sheets,
profit and loss and cash flow statement
for the realization of the scope of work).
c.

Documented proof of certification of
quality and manufacture (ISO900:1
2008)

d. Copy of the Occupational Health and
Safety
Management
System
certification and/or documents proving
the
company
compliance
with
international standard (e.g. OHSAS
18001:2007).
8. Only qualified companies or consortia or joint
venture that have proven capability and recent
experience of supplying the above casing and
tubulars will be considered for potential tenders
for the scope of service described above.
9. Potential respondents will be selected
considering the terms of the project’s evaluation
criteria (as determined by WMPL), considering
the details that the bidding company supplies.
Respondents will be selected by WMPL at it’s
sole and unfettered discretion.

Praia, Província de Cabo Delgado, no Norte
de Moçambique em base DDU ou FOT, ao
único custo da CONTRATADA, o mais tardar
a 1 de junho de 2018. As especificações da
cabeça de furo e do programa de
Revestimento e Tubagem e o programa de
Perfuração
serão
fornecidos
nos
Documentos de Licitação numa fase
posterior.
6. Os proponentes interessados devem enviar
as informações solicitadas em INGLÊS,
demostrando que têm as qualificações
necessárias,
equipamento,
experiência
relevante e recursos financeiros para cumprir
com o contrato de Fornecimento.

7.

As respostas devem ser limitadas aos
seguintes documentos e informações
essenciais exigidas:
a. Estrutura societária e do grupo,
mencionando
os
principais
accionistas e os beneficiários finais
(se não estiver inscrita na bolsa).
b. Informação financeira relevante da
empresa (demonstração financeira
dos últimos 3 anos, incluindo
balanços,
demonstração
de
resultados e declaração do fluxo de
caixa para a realização do âmbito de
trabalho).
c.

Prova documentada da certificação
de qualidade e (ISO900: 2008)

d. Cópia da certificação do Sistema de
Gestão de Segurança e Saúde
Ocupacional e / ou documentos
comprovativos da conformidade da
empresa com normas internacionais
(por exemplo, OHSAS 18001: 2007).

8. Só serão consideradas para apresentar as
propostas para o Concurso para o serviço
acima descrito as empresas, consórcios
qualificados ou Joint Ventures que tenham
capacidade comprovada e experiência
recente em fornecer tubulares.
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10. Interested parties should submit their company
profile documentation with inclusion of all
essential documentation as stated herein to the
following email address:
Email:
khalifa.ngaga@wentworthresources.com
Or alternatively delivered, in a sealed envelope or
by courier to the following address:
Tender Secretary,
Wentworth
Limitada,

Moçambique

Petróleos

Ave. Fransciso Orlando Magumbwe 998RC
,
Bairro da Polana, Maputo Mozambique.
The outer cover shall be clearly marked:

9.

Os
potenciais
candidatos
serão
seleccionados de acordo com os critérios de
avaliação do projecto (conforme determinado
pela WMPL), tendo em conta os detalhes
fornecidos pela empresa. Os potenciais
candidatos serão seleccionados pela WMPL
por sua única e livre discrição.

10. Os interessados devem apresentar a
documentação do perfil da empresa,
incluindo toda a documentação essencial
como indicado para o seguinte endereço de
e-mail:

Email:
khalifa.ngaga@wentworthresources.com
Ou, alternativamente, entregue, em envelope
fechado, ou por correio para o seguinte endereço:
Tender Secretary

EXPRESSION OF INTEREST FOR SUPPLY AND
INSTALLATION OF A WELL HEAD AND
ANCILLIARY EQUIPMENT FOR THE TEMBO II
APPRAISAL WELL IN ROVUMA ONSHORE
APPARAISAL AREA.
Tender Number:
APPRAISAL/03

WMPL/0258/2017-18/TEMBO

11. Deadline for submission will be on Monday, 4th
December 2017 at 12:00 hours local time.
Expression of Interest will be opened promptly
thereafter and in the presence of Tenderers
representatives who choose to attend in the
opening ceremony at Ave. Francisco Orlando
Magumbwe 998R/C, Bairro da Polana, Maputo
Mozambique at 12:00 hours.
12. EOI’s not opened and read out in Public at the
EOI opening ceremony shall not be accepted for
evaluation irrespective of the circumstances.
This EOI is also be published on the Wentworth
website at www.wentwworthresources.com

Wentworth
Limitada,

Moçambique

Petróleos

Avenida Francisco Orlando Magumbwe,
998 R/C
Bairro da Polana, Maputo Moçambique.

Na correspondência deve estar devidamente
identificada:
EXPRESSION OF INTEREST FOR SUPPLY
AND INSTALLATION OF A WELLHEAD AND
ANCILLIARY EQUIPMENT FOR THE TEMBO II
APPRAISAL WELL IN ROVUMA ONSHORE
APPARAISAL AREA.
Tender Number: WMPL/0258/2017-18/TEMBO
APPRAISAL/01

11. As MI devem ser submetidas até 4 de
Dezembro de 2017, segunda-feira, às 12:00
horas, hora local. A manifestação de
interesse será prontamente aberta em
seguida e na presença dos representantes
dos proponentes que optarem por assistir à
cerimónia de abertura na Avenida Francisco
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Orlando Magumbwe, n.º 998, Bairro da
Polana, Maputo Moçambique, às 12:00
horas.

12. As MI não abertas e lidas em público na
cerimónia de abertura não devem ser aceites
para avaliação independentemente das
circunstâncias.

Este CMI está igualmente no website da
Wentworth: www.wentworthresources.com

