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Szczecin, 01 lipca 2021 r. 
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ZAPROSZENIE  

 

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

Zbożowa 4 (zwana dalej SEC), zaprasza do udziału w postępowaniu pro-

wadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów 

Kodeksu Cywilnego na zadanie pn.:„Modernizacja systemu Kontroli Do-

stępu w Szczecińskiej Energetyce Cieplnej”. 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie systemu (oprogramowa-

nia) BioStar Suprema 2.x (pełna licencja) + moduł BioStar 2 T&A ADV 

(rejestracja czasu pracy do 1000 pracowników), wraz z kompatybilnymi 

czytnikami KD oraz RCP (Xpass 2, Biostation A2), ich wymianą w miej-

scu aktualnie używanych urządzeń Suprema Inc.  

Termin realizacji zamówienia: 01.08.2021 r. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w SIWZ. 

2. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest złożenie oferty drogą 

elektroniczną. Wykonawca winien przesłać ofertę wykonania zamó-

wienia na adres mailowy paulina.zawistowska@sec.com.pl w terminie 

do dnia 09.07.2021 r. do godz. 14:00. Oferta może być zabezpieczona 

hasłem, które zostanie przesłane przez Wykonawcę tuż przed godz. 

14:00. W tytule wiadomości proszę wpisać oferta na:  

„Modernizacja systemu Kontroli Dostępu w Szczecińskiej  

Energetyce Cieplnej”. 
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3. Osoby do kontaktu z Zamawiającym:  

• w sprawach merytorycznych dotyczących postępowania za-

pytania cenowego proszę o kontakt - Dział Zaopatrzenia: Pau-

lina Zawistowska tel. 663 490 093.  

• W sprawach technicznych : Dział Informatyki: Tomasz  

Teodoruk tel. 693 930 631. 

4. Materiały dotyczące postępowania, w tym SIWZ można otrzymać  w 

Dziale Zaopatrzenia, Paulina Zawistowska tel. 663 490 093,  e-mail: 

paulina.zawistowska@sec.com.pl; lub na wniosek Wykonawcy mogą 

być dostarczone w inny sposób dopuszczony przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający poinformuje o wyniku postępowania – telefonicznie lub 

na piśmie. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w 

przypadku braku co najmniej 3 ofert. 

7. SEC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wyko-

nawcy, indywidualnej negocjacji ceny oraz prawo do unieważnienia po-

stępowania bez podania przyczyn.   

    

 

 

 

 
Grzegorz Opaluch 

Dyrektor Działu  

Zaopatrzenia i Logistyki,  

z up. 
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