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FG/MK/23/2021        

14 stycznia 2021 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 Cy-

wilnego na: „Sukcesywne dostawy ok. 50 m3/rok oleju napędowego  

na rok 2021 dla CR Dąbska w Szczecinie”.   

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywna oleju napędo-

wego wytwarzanego wg. PN-EN 590:2011 w ilości ok. 50 m³/rok do 

zakładowego punktu dystrybucji paliw o pojemności zbiornika 10 m³ 

znajdującego się w Szczecinie przy ul. Dąbskiej 36.  

2. Uzupełnienie zbiornika odbywać się będzie w sposób grawitacyjny, 

przez króciec zalewowy ze złączem typu CAMLOCK DN 100. 

3. Dostawy realizowane będą partiami po ok. 7-9 m3 o częstotliwości  

zależnej od potrzeb Zamawiającego (szczegółowe terminy oraz ilości 

zamawianego oleju napędowego zgłaszane będą dostawcy telefonicz-

nie na 48 godzin przed planowanym terminem dostawy). 

4. Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z zasadami „Ogól-

nych Warunków Wykonania Usług na rzecz SEC Sp. z o.o.”, Wytycz-

nymi Środowiskowymi dla Dostawców, oraz warunkami technicznymi 

wynikającymi z funkcji, jaką ma spełniać przedmiot zamówienia. 

5. Oferta winna zawierać wysokość udzielonego przez Państwo rabatu 

od ceny oleju napędowego podanej na stronie internetowej PKN 

ORLEN S.A. w dniu dostawy (przy gęstości w temp. 150 C). Rabat  

należy podać w złotych polskich dla 1m3 oleju. 

6. Ofertę w postaci elektronicznej należy przesłać do dnia 22.01.2021 r.  

do godz. 14.00 na adres e-mail: magdalena.kielesinska@sec.com.pl.  
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W formie papierowej można przesłać w późniejszym terminie na 

prośbę Zamawiającego. 

7. Osoby do kontaktu: 

- W sprawach technicznych: Mirosław Stelmaszyk, tel. 693 929 320, 

- W sprawach merytorycznych: Magdalena Kielesińska, adres e-mail: 

magdalena.kielesinska@sec.com.pl. 

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

oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

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

padku braku co najmniej 3 ofert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grzegorz Opaluch 

Dyrektor Działu 

Zaopatrzenia i Logistyki, z up. 
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