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ul. Zbożowa 4 
70-653 Szczecin 
sec.com.pl 
 
T +48 52 397 28 08 
 
sec.chojnice@sec.com.pl 

Dane rejestrowe: 
Sąd Rejonowy 
Szczecin – Centrum 
  
XIII Wydział 
Gospodarczego Krajowego 
Rejestru Sądowego 
KRS 0000847040 
  
NIP: 5550006393 
REGON: 091368522 
  
Kapitał zakładowy: 
17 000 100,00 zł 
  
Zarząd: 
Grzegorz Grabowski 

SEC Chojnice Sp. z o.o. 
dawniej  
Miejski Zakład Energetyki 
Cieplnej w Chojnicach  
Sp. z o.o. S.K.  
 
 

Szczecin, 21 czerwca 2021 r. 
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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 

 

SEC Chojnice dawniej Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Chojnicach 

Sp. z o.o., s.k. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Zbożowa 4, zaprasza do 

udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na 

podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego na zadanie pn.:  

„Dostawa opału węglowego dla ciepłowni SEC Chojnice w latach 

2021-2022”.  

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup miału węglowego w celu pokrycia 

potrzeb SEC Chojnice na sezon grzewczy 2021-2022.     

Oferta na dostawę miału będzie rozpatrywana pod kątem spełniania 

następujących kryteriów: 

 

1. Cena netto miału węglowego [zł/Mg] powinna być przedstawiona dla 

wartości opałowej bazowej: 23 000 [kJ/kg]  

2. Sumaryczna ilość miału węglowego: 20  000  [Mg]. 

3.  Miejsca i sposoby dostaw węgla na warunkach DAP/DDP wg   

       Incoterms 2010      
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a) Planowane terminy dostaw:  

- wrzesień 2021 --     2 000 Mg 

- październik 2021 –  2 000 Mg 

- listopad 2021 –        2 000 Mg 

- grudzień 2021 –       2 000 Mg 

- luty 2022 –               2 000 Mg 

- maj 2022 –               2 000 Mg 

- wrzesień 2022 –       2 000 Mg 

- październik 2022 -    2 000 Mg 

- listopad 2022 –         2 000 Mg 

- grudzień 2022 –        2 000 Mg   

b) transport samochodowy lub kolejowy  

c) ciepłownia w Chojnicach ul. Ceynowy 15 

4. Parametry węgla: 

a)   typ węgla: 32.1 lub 32.2 zgodnie z PN-82/G-97002, 

b)   spiekalność RI 5-40, 

c)   wartość opałowa bazowa  (Qir) 23 000  kJ/kg 

d)   wartość opałowa (Qir) min. 22 000  kJ/kg, 

e)    wartość opałowa (Qir) maks. 25 000  kJ/kg, 

f )    zawartość siarki w paliwie w stanie roboczym (Str) max. 0,6%, 

g)    zawartość wilgoci w paliwie w stanie roboczym (Wtr) 

            od 10 do 14 %, 

h)   zawartość popiołu w paliwie w stanie roboczym (Atr) max. 18%, 

i )   minimalna zawartość części lotnych (Vdaf) 30 - 38 %, 

j )  sortyment  zgodnie z PN-82/G-97001 miał MII,   

            z zastrzeżeniem zawartości frakcji: 

0 – 1 mm max. 20 % 

0 – 3 mm max. 40 % 
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5. Kupujący oczekuje, że pobieranie prób opału będzie następowało 

przy rozładunku. Koszt poboru próbek i badania węgla po stronie 

Dostawcy. 

6.  Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest złożenie oferty 

cenowej na formularzu  w terminie: 28.06.2021 r.  do godz. 10.00 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia  oferty w wersji: 

                -   papierowej, do siedziby Szczecińska Energetyka Cieplna  Sp. z o.o.   

                    ul.  Zbożowa 4, 70-653    Szczecin  (Parter, Biuro Obsługi Klienta –  

                    Kancelaria w godz. 7.30-15.30 od  poniedziałku do piątku),  

  -   lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 

      malgorzata.zwan@sec.com.pl   

8. Termin złożenia ofert: 28.06.2021 r.  

9. Termin związania z ofertą: 1 tydzień   

10.    Termin płatności: 90 dni  

11.    Osoby wyznaczone do kontaktów z Zamawiającym: 

       informacje techniczne i logistyczne  Błażej Loll  tel.603 631 329, 

       e-mail: blazej.loll@sec.com.pl  

        Grzegorz Grabowski tel. 601 807 477,  

        e-mail:grzegorz.grabowski@sec.com.pl 

        informacje merytoryczne Małgorzata Żwan, tel. 91 450 98 59, e-mail;    

   malgorzata.zwan@sec.com.pl  

12.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania  

        w przypadku  braku co najmniej 3 ofert. 

13.   Oferta cenowa winna obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie  

        Wykonawca z tytułu  należytej oraz zgodnie z obowiązującymi  

        przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

14.   SEC Chojnice zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru 

        Wykonawcy oraz prawo do unieważnienia postępowania bez 

        podania przyczyn. 
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15. Załączniki: 

            

1) Formularz oferty cenowej. 

2) Wytyczne Środowiskowe 

3) Projekt Umowy  

4) Ogólne Warunki Wykonania Usług na rzecz Grupy SEC jako      

         nieodłączny element zasad obowiązujących Wykonawcę przy  

         realizacji zamówienia. W przypadku kolizji postanowień niniejszej 

          umowy z OWWU pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej  

          umowy. 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

        

        

               

        

   

   

        

 
Grzegorz Grabowski 

Prezes Zarządu 
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