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15 marca 2021 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Szczecińska Energetyka Cieplna Spółka z o. o. z siedzibą w Szczecinie,
ul. Zbożowa 4, w imieniu SEC Chojnice Sp. z o.o., zaprasza do udziału
w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na podstawie
przepisów Kodeksu Cywilnego na wykonanie dwóch zadań pn.:
„Opracowanie dokumentacji projektowej, wymiana po istniejącej
trasie osiedlowej sieci cieplnej kanałowej na sieć w technologii
preizolowanej

od

komory

nr

K2.2.1

wraz

z

przyłączami

SEC Chojnice Sp. z o.o.
dawniej
Miejski Zakład Energetyki
Cieplnej w Chojnicach
Sp. z o.o. S.K.
ul. Zbożowa 4
70-653 Szczecin
sec.com.pl
T +48 52 397 28 08
sec.chojnice@sec.com.pl

ciepłowniczymi do budynków mieszkalnych przy ul. Młodzieżowej 1
i 3 w Chojnicach”.
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej,
obejmującej wymiany po istniejącej trasie osiedlowej sieci cieplnej
kanałowej na sieć w technologii preizolowanej od komory nr K2.2.1
wraz z przyłączami ciepłowniczymi do budynków mieszkalnych przy ul.
Młodzieżowej 1 i 3 w Chojnicach, obejmującej m.in.:
a) Zaprojektowanie wymiany sieci 2xDn80 i 2xDn65 kanałowej na sieć
w technologii preizolowanej 2xDn80/160 i 2xDn65/140.
b) Zaprojektowanie wymiany przyłączy ciepłowniczych kanałowych
2xDn50/125 na przyłącza w technologii preizolowanej 2xDn50/125
wraz z rozwiązaniem zakończenia przyłączy w pomieszczeniach 4
węzłów cieplnych - 2 budynki mieszkalne.
2. Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z SIWZ, zasadami
„Ogólnych Warunków Wykonania Usług na rzecz SEC Sp. z o.o.”,
Wytycznymi

Środowiskowymi

dla

Dostawców,

oraz

warunkami

technicznymi wynikającymi z funkcji, jaką ma spełniać przedmiot
zamówienia.
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3. Materiały oraz sprzęt niezbędne do wykonania całości zadania
zabezpiecza w całości Wykonawca.
4. Termin

realizacji

przedmiotu

zamówienia

wraz

z

wykonaniem

dokumentacji do dnia 30.04.2021 r.
5. Ofertę w postaci elektronicznej należy przesłać do dnia 23.03.2021 r.
do godz. 1400 na adres e-mail: michal.draszanowski@sec.com.pl.
W formie papierowej można przesłać w późniejszym terminie na
prośbę Zamawiającego.
6. Osobami wyznaczonymi do kontaktów z Zamawiającym:
a) Informacje techniczne/merytoryczne: Michał Draszanowski, adres email: michal.draszanowski@sec.com.pl., tel. 691-543-344.
b) Informacje merytoryczne: Magdalena Kielesińska, adres e-mail:
magdalena.kielesinska@sec.com.pl, tel. 91 450-98-60.
7. 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.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu
w przypadku braku co najmniej 3 ofert spełniających wymagania SIWZ.
9. SEC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru
Wykonawcy oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania
przyczyny.

Elektronicznie

przez
Grzegorz podpisany
Grzegorz Grabowski
2021.03.15
Grabowski Data:
13:47:07 +01'00'

__________________________
Grzegorz Grabowski
Prezes Zarządu
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