FG/MK/95/2021
03 marca 2021 r.

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 zadanie pn.: „Wykonywanie usługi sprzątania, dozorowania
i utrzymania terenów zielonych w obiektach Szczecińskiej Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o.”.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w okresie rocznym tj.
od dnia 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r. usługi sprzątania i dozorowania
w obiektach SEC Sp. z o.o. zlokalizowanych na terenie Szczecina przy
ulicach: Dąbskiej 36; Na Skarpie 5; Marlicza 27; Sąsiedzkiej 2. Oraz
utrzymania terenów zielonych przy ul. Wielkopolskiej 45 od dnia
01.04.2021 r. do 31.12.2021 r. z możliwością przedłużenia do dnia
31.03.2022 r.
2. Zakres oraz obszar do wykonania usług:
a) zakres:
- sprzątanie,
- dozorowanie,
- utrzymanie terenów zielonych,
b) obszar:
- sprzątanie - powierzchnie wewnętrzne 1 476,99 m2,
- utrzymanie terenów zielonych 1 140,00 m2,
- dozorowanie – teren Ciepłowni Rejonowej przy ul. Dąbskiej 36,
wg. potrzeb Zamawiającego.
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Uwaga: w celu dokładnego zapoznania się z wymaganiami świadczenia
usług, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną poszczególnych obiektów.
3. Materiały oraz sprzęt niezbędne do należytego wykonania całości zamówienia zabezpiecza w całości Wykonawca na swój koszt.
4. Pisemne oferty należy przesłać na formularzy ofertowym w terminie
do

dnia

18.03.2021

r.

do

godz.

14.00

na

adres

e-mail:

magdalena.kielesinska@sec.com.pl. W formie papierowej można przesłać w późniejszym terminie na prośbę Zamawiającego.
5. Osobą do kontaktu z Zamawiającym jest

p. Marcel Matusiak

– Działu Administracji, tel. 91 45 09 792, 663 490 432, adres e-mail:
marcel.matusiak@sec.com.pl.
6. 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.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu
w przypadku braku co najmniej 3 ofert spełniających wymagania SIWZ.
8. SEC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy
oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
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