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FG/GK/338/2020        

6 lipca 2020 r. 
 

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU 
 

SEC Region Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, zapra-

sza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieogra-

niczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego na zadania pn.:  

Zad.1. „Wykonanie węzła cieplnego wraz z przyłączem ul. Reja w Słu-

bicach”. 

Zad.2. „Wykonanie węzła cieplnego wraz z przyłączem Plac Przyjaźni 

w Słubicach”. 

 Rodzaj zamówienia: roboty budowlano-montażowe. 

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: 

1.1 przyłącza ciepłowniczego ul. Reja: 

48,3/125 mm – 2x20m; 

1.2 węzła cieplnego  o parametrach: 

CO – 110 kW ; CWU – średnie godzinowe – 30 kW 

1.3 przyłącza ciepłownicze Plac Przyjaźni: 

  48,3/125 mm – 2x20m;  

1.4 węzła cieplnego o parametrach: 

CO – 90 kW ; CWU – średnie godzinowe – 21 kW 

 

2. Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z opracowanymi 

projektami budowlanymi dla przyłączy ciepłowniczych i węzłów 
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cieplnych wraz zawartymi w nich rozwiązaniami oraz wymogami okre-

ślonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Materiały preizolowane oraz urządzenia na węzły zabezpiecza Za-

mawiający pozostałe materiały Wykonawca. 

4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa PB oraz SIWZ. 

5. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:  

1) ul. Reja do dnia 31.08.2020 r., wraz odbiorem końcowym i opraco-

waniem dokumentacji powykonawczej. 

2) Plac Przyjaźni: 

a. węzeł do 10.08.2020r. 

b. zakończenie prac wraz odbiorem końcowym i opracowa-

niem dokumentacji powykonawczej do 20.08.2020r. 

6. Pisemne oferty cenowe na formularzu ofertowym wraz załącznikami 

należy przesłać w terminie do dnia 14.07.2020 r. do godz. 1000  na ad-

res e-mail: grazyna.krasowska@sec.com.pl. 

7.  Materiały dotyczące postępowania można otrzymać pisząc na adres  

 e-mail: grazyna.krasowska@sec.com.pl. 

8.   Osoby do kontaktów z Zamawiającym: Jerzy Łopusiewicz, tel. 605 

828 144, e-mail: jerzy.lopusiewicz@sec.com.pl 

9.  SEC Region Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wy-

konawcy oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w 

przypadku braku co najmniej 3 ofert spełniających wymagania SIWZ. 

11.  SEC Region Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru 

Wykonawcy oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przy-

czyn. 

 

  

 

 Grzegorz Nowak 

Dyrektor Pionu 

Finansowego, z up. 
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