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Szczecin, 23 września 2020 r. 

 

FG/MR/459/2020 

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU 

 

SEC Region Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie , ul. Zbożowa 4 zaprasza 

do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczo-

nego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego na zadanie pn.:  

„Budowa węzła cieplnego przy ul. Piastów 3 w Strzelcach Krajeń-

skich. 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlano-montażowe. 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie węzła cieplnego dwu-

funkcyjnego przy ul. Piastów 3 w Strzelcach Krajeńskich: 

Parametry węzła: 

       Moc = 90 kW 
 

2. Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z opracowa-

nymi projektami budowlanymi dla węzła cieplnego wraz zawartymi  

w nich rozwiązaniami oraz wymogami określonymi w Specyfikacji Istot-

nych Warunków Zamówienia. 

3. Urządzenia na węzeł cieplny zgodnie z PB zabezpiecza Zamawiający. 

4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa PB oraz SIWZ. 

5. Termin realizacji: do dnia 30.10.2020 r., wraz odbiorem końcowym 

i opracowaniem dokumentacji powykonawczej. 

6. Oferty cenowe należy złożyć w terminie do dnia 29.09.2020 r. do  

godz. 15.00 i przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na ad-

res e-mail: magdalena.runowicz@sec.com.pl, zaadresowane  w te-

macie emaila w sposób następujący: „Oferta cenowa na zdanie pn.:  

„Budowa węzła cieplnego przy ul. Piastów 3 w Strzelcach Kra-

jeńskich”. 
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7. Dokumenty niezbędne do uczestnictwa w postępowaniu, w tym 

SIWZ, można otrzymać  w wersji: elektronicznej, na wniosek Wyko-

nawcy po wcześniejszym skierowaniu zapytania na wskazany adres  

e-mail: magdalena.runowicz@sec.com.pl. 

6. Osoby do kontaktów z Zamawiającym:  

a) w sprawach technicznych dot. postępowania - Jerzy Łopusiewicz – 

Główny Specjalista ds. sieci automatyki, tel. 605 828 114,  

email: jerzy.lopusiewicz@sec.com.pl 

b) w sprawach merytorycznych dot. postępowania – Magdalena Runo-

wicz – Specjalista ds. Zaopatrzenia i Zakupu Usług,  

tel. 91 450 98 61, email: magdalena.runowicz@sec.com.pl  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu  

  w przypadku braku co najmniej 3 ofert spełniających wymagania SIWZ. 

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

Wykonawcy oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przy-

czyn. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: 

Magdalena Runowicz 

Piotr Płuciennik 

Dyrektor Techniczny 
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