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FG/MI/556/2020       

27 listopada 2020 r. 
 
 

ZAPROSZENIE 

 
Szczecińska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie,  

ul. Zbożowa 4, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie 

zapytania o cenę na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego na wykona-

nie zadania pn.: „Oferta roczna na dostawę armatury i urządzeń dla 

SEC Spółka z o.o. i Spółek Grupy SEC w 2021 roku.” 

 
1. Przedmiotem zamówienia obejmuje zakup i dostawę armatury i urzą-

dzeń ciepłowniczych zgodnie z treścią załącznika nr 1 i 2 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 

2. Dostawa: Franco Magazyn SEC Spółka z o.o. 

3. Sposób składania oferty: Ofertę cenową w formie elektronicznej (podpi-

saną podpisem elektronicznym, bądź skan opatrzony pieczątką „za 

zgodność z oryginałem” należy złożyć w terminie do 10.12.2020 r. do 

godz. 1100 na adres e-mail: marzena.ignaczak@sec.com.pl . W formie 

papierowej dokumenty można będzie przesłać w późniejszym terminie 

na prośbę Zamawiającego.  

4. Oferta winna zawierać: 

- wielkość rabatu od cen producenta, 

- warunki płatności, 

- w przypadku cen katalogowych podanych w EURO płatność w PLN wg 

obowiązującego w NBP średniego kursu EURO z dnia wystawienia fak-

tury.  

5. Oferent ma obowiązek dołączyć aktualny cennik producenta, a w przy-

padku zmian cen bezzwłocznie o tym poinformować. 

6. Kryterium wyboru oferty: 100% cena. 

7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, w którym Oferent potwierdza 

spełnienie  niżej wymienionych warunków: 
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- posiada niezbędne doświadczenie do realizacji zamówienia, 

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wyko-

nanie zamówienia, 

- nie jest objęty postępowaniem upadłościowym i likwidacyjnym.  

8. Informacji w sprawie postępowania udziela Marzena Ignaczak  

tel. 91 45 09 858. Dokumenty niezbędne do uczestnictwa w postępowa-

niu można otrzymać w wersji elektronicznej, na wniosek Wykonawcy po 

wcześniejszym skierowaniu zapytania na wskazany adres e-mail:  

marzena.ignaczak@sec.com.pl 

9. O wyborze dostawców Zamawiający poinformuje Oferentów po uprzed-

nim porównaniu i ocenie ofert. 

10. Zamawiający oczekuje współpracy w trakcie realizacji przedmiotu zamó-

wienia i podania osoby do kontaktu w sprawach technicznych. 

11. SEC Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Do-

stawcy oraz prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyn.  

 

 

 

 

 

 

 

Grzegorz Opaluch 

Dyrektor Działu 

Zaopatrzenia i Logistyki, z up. 
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