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FG/GK/571/2020        

4 grudnia 2020 r. 
 
 

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU 
 

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

Zbożowa 4, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego 

na zadanie pn.:  „Wykonanie projektu instalacji PV”. 

 

1. Rodzaj zamówienia: prace projektowe. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:  wykonanie projektu wykonawczego 

(część elektryczna i część konstrukcyjna) dwóch jednakowych mikroinsta-

lacji fotowoltaicznych o łącznej mocy mocy 47,52 kWp zlokalizowanych na 

budynku przy ul. Rydla 98-100, z których jedna będzie podłączona do we-

wnętrznej sieci energetycznej obiektu a druga będzie przyłączona do sieci 

elektroenergetycznej OSD. 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa SIWZ z załączni-

kami. 

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 02.04.2021r. 

4. Dokumenty niezbędne do uczestnictwa w postępowaniu, w tym SIWZ, 

można otrzymać w wersji elektronicznej, na wniosek Wykonawcy na wska-

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

5. Osoby do kontaktów z Zamawiającym: 

– w sprawach merytorycznych – Grażyna Krasowska , tel. 91 45 09 854,  

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

– w sprawach formalnych: – Michał Dudzic tel. 663 414 446,  

    e-mail: michal.dudzic@sec.com.pl  
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6.  Ofertę cenową w formie elektronicznej (poświadczonej za zgodność) na 

Formularzu oferty cenowej należy złożyć w terminie do dnia 30.12.2020 r 

do godz. 1045 na adres e-mail: przetargi@sec.com.pl 

 

a) Wykonawca przesyła Zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany za 

zgodność plik – kopia oferty na wskazany adres poczty elektronicznej 

w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed 

upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości na-

leży wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego oferta do-

tyczy.  

b) Wykonawca przesyła hasło dostępu do pliku w kolejnym e-mailu wy-

słanym o godz. 11:00 w dniu złożenia ofert. 

c) Ofertę w formie papierowej można przesłać w późniejszym terminie 

na prośbę Zamawiającego.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przy-

padku braku co najmniej 3 ofert spełniających wymagania SIWZ. 

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

oraz prawo do unieważnienia postępowania przetargowego bez podania 

przyczyn. 

 

 
Grzegorz Opaluch 

Dyrektor Działu  

Zaopatrzenia i Logistyki, z up. 
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