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ZAPROSZENIE DO PRZETARGU
Szczecińska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie
przy ul. Zbożowej 4, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu
Cywilnego na realizację zadania pn.: „Roczna dostawa drewna opałowego do kotłowni lokalnej przy ul. Szkolnej 5 w Bierzwniku”.
1. Organizatorem postępowania przetargowego jest Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4,
a umowa na realizację zadania zostanie zawarta z Zamawiającym, jakim
jest SEC H Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4.
2. Przedmiotem umowy jest dostawa drewna opałowego realizowana
cyklicznie w ciągu roku w przybliżonej rocznej ilości ok. 1.000 m3.
3. Wymagany rodzaj i wymiary dostarczanego drewna:
• drewno iglaste, sezonowane, przeznaczone na cele opałowe,
• wałki okrągłe o średnicy od 15 do 24 cm (bez kory) lub szczapy
łupane o maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego do 24 cm,
• wałki okrągłe lub szczapy cięte na długość 1,0 m,
• przy rozliczaniu dostaw drewna stosowany będzie współczynnik
przeliczeniowy wynoszący 1 m3p = 0,65 m3.
4. Umowa zostanie zawarta na czas określony do dnia 30.09.2021 r. z
możliwością skrócenia lub wydłużenia okresu jej obowiązywania.
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5. W trakcie trwania umowy obowiązywała będzie stała cena dostarczanego drewna.
6. Koszty wynikające z realizacji Przedmiotu Umowy zabezpiecza
w całości Dostawca.
7. Osoby do kontaktów ze strony Zamawiającego:
• w sprawach techniczno-organizacyjnych - Tomasz Ziółkowski,
tel. 609 517 491, adres e-mail: tomasz.ziolkowski@sec.com.pl,
• informacje merytoryczne: Magdalena Kielesińska, tel. 91 45 09 860.
8. Oferta winna zawierać cenę netto za dostawę 1 m3 drewna o parametrach podanych w pkt. III uwzględniającą koszt transportu oraz
wyładunku i ułożenia w stosy na placu magazynowym w kotłowni
lokalnej przy ul. Szkolnej 5 w Bierzwniku.
9. Ofertę w postaci elektronicznej należy przesłać do dnia 04.09.2020 r.
do godz. 1100 na adres e-mail: magdalena.kielesinska@sec.com.pl.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu
w przypadku braku co najmniej 3 ofert spełniających wymagania SIWZ.
11. SEC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Dostawcy
oraz prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
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