FG/MR/531/2020
30 października 2020 r.

ul. Zbożowa 4
70-653 Szczecin
sec.com.pl

ZAPROSZENIE
Szczecińska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
ul. Zbożowa 4, (zwana dalej SEC), zaprasza do udziału w postępowaniu
prowadzonym

w

trybie

przetargu

Szczecińska Energetyka
Cieplna Sp. z o.o.

nieograniczonego

T +48 91 450 99 99
bok@sec.com.pl

na podstawie

przepisów Kodeksu Cywilnego na zadanie pn.: „Sukcesywny zakup
i dostawa materiałów preizolowanych dla Szczecińskiej Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. i spółek z Grupy SEC na okres 1 roku”, na zasadach
określonych w SIWZ oraz Ogólnych Warunkach Zakupu.

1.

Przedmiot zamówienia obejmuje: Sukcesywny zakup i dostawę
materiałów

preizolowanych

zgodnie

z

wymogami

określonymi

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Ogólnych
Warunkach Zakupu.
2.

Opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy zakres przedmiotu
zamówienia określa SIWZ.

3.

Dostawa materiałów odbywać się będzie sukcesywnie w ilościach
i terminach określonych przez Zamawiającego, każdorazowo do
Dane rejestrowe:
Sąd Rejonowy
Szczecin – Centrum

Magazynu SEC lub do innej wskazanej lokalizacji.
4.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 1 rok.

5.

Dokumenty niezbędne do uczestnictwa w postępowaniu, w tym
SIWZ, można otrzymać w wersji:
- elektronicznej, na wniosek Dostawcy po wcześniejszym skierowaniu
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Zarząd:
Mariusz Majkut

zapytania na wskazany adres e-mail: magdalena.runowicz@sec.com.pl
6.

Sposób i termin składania ofert:
Oferty cenowe należy złożyć w terminie do dnia 16.11.2020r.
do godz. 1400 i przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres

e-mail:

magdalena.runowicz@sec.com.pl,

zaadresowane

w temacie emaila w sposób następujący: „Oferta na zadanie pn.:
„Sukcesywny zakup i dostawa materiałów preizolowanych dla
Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. i spółek z Grupy SEC
na okres 1 roku”.
Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ.
7.

Osoby do kontaktu:
- informacje merytoryczne: Magdalena Runowicz, tel. 91 45 09 861,
email: magdalena.runowicz@sec.com.pl
- informacje techniczne: Bartosz Baranowski, tel. 91 45 09 974,
kom: 607 287 631, email: bartosz.baranowski@sec.com.pl

8.

Zamawiający

oczekuje

współpracy

między

Zamawiającym,

a Dostawcą w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
9.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu
w przypadku braku co najmniej 3 ofert spełniających wymagania SIWZ.

10. SEC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Dostawcy,
oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Grzegorz Opaluch
Dyrektor Działu
Zaopatrzenia i Logistyki, z up.

Sporządziła: Magdalena Runowicz
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