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ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
ul. Zbożowa 4, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego
na świadczenie usługi polegającej na:
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, drogowej
i telekomunikacyjnej na rzecz SEC Sp. z o.o., podczas realizacji zadań
inwestycyjnych w zakresie budowy i remontów obiektów budowlanych oraz prac ciepłowniczych na terenie miasta Szczecina”.
1. Rodzaj zamówienia: nadzór inwestorski branża budowlana, drogowa
i telekomunikacyjna.
1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje: pełnienie obowiązków inspektora
nadzoru inwestorskiego nad pracami wykonywanymi siłami własnymi
Zamawiającego lub przez Wykonawców zewnętrznych w branży budowlanej, drogowej i telekomunikacyjnej podczas realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych obiektów budowlanych oraz robót ciepłowniczych w pasie drogowym na terenie miasta Szczecina.
2.1 Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o obowiązujące
przepisy w tym zakresie, a w szczególności prawo budowlane, w tym
także zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, normami
technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową, SIWZ oraz warunkami technicznymi wynikającymi z funkcji jaką
ma spełniać przedmiot zamówienia.
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
3. Pisemne oferty cenowe należy przesłać na formularzu ofertowym do
dnia

23.02.2021

r.

do

godz.

14.00

na

adres

e-mail:
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magdalena.kielesinska@sec.com.pl. W formie papierowej można przesłać w późniejszym terminie na prośbę Zamawiającego.
4. Dokumenty niezbędne do uczestnictwa w postępowaniu, w tym SIWZ,
można otrzymać w wersji elektronicznej, na wniosek Wykonawcy po
wcześniejszym skierowaniu zapytania na wskazany adres e-mail:
magdalena.kielesinska@sec.com.pl.
5. Osoby do kontaktów z Zamawiającym:
- informacje techniczne: Marcin Kraczewski, tel. 661 911 035,
- informacje merytoryczne: Magdalena Kielesińska, tel. 91 45 09 860.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu
w przypadku braku co najmniej 3 ofert spełniających wymagania SIWZ.
7. SEC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy
oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
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