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FG/GK/313/2021        

9 lipca 2021 r. 
 

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU 
 

SEC Region Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, zapra-

sza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieogra-

niczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego na zadanie pn.:  

„ Wykonanie przyłącza i węzła cieplnego Łobez ul Niepodległości 14” 

 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlano-montażowe. 

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przyłącza z rur preizolo-

wanych do budynku przy ul. Niepodległości 14 i częściową wymianę 

przyłącza do budynku przy ul. Murarskiej 1-2 oraz wykonanie i montaż 

węzła w budynku przy ul. Niepodległości 14.  

2. Zestawienie materiałów na węzeł zapewnionych przez zamawiającego 

znajduje się w załączonych projektach. Materiały na przyłącze (wg. za-

łącznika do SIWZ-u) znajdują się na placu budowy, natomiast na węzeł 

w magazynie SEC Sp. z o.o. 

 
3. Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z opracowanymi 

projektami budowlanymi dla przyłączy ciepłowniczych i węzła ciepl-

nego wraz zawartymi w nich rozwiązaniami oraz wymogami określo-

nymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. Materiały preizolowane oraz urządzenia na węzeł zabezpiecza Za-

mawiający pozostałe materiały Wykonawca. 
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5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa PB oraz SIWZ. 

6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 15.09.2021r. 

7. Mailowe oferty cenowe na formularzu ofertowym wraz załącznikami 

należy przesłać w terminie do dnia 19.07.2021 r. do godz. 1000  na ad-

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

W formie papierowej można przesłać w późniejszym terminie na prośbę 

Zamawiającego.  

8.  Materiały dotyczące postępowania można otrzymać pisząc na adres  

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

9.   Osoby do kontaktów z Zamawiającym: Robert Bobryk, tel. 695 921 

472, e-mail: robert.bobryk@sec.com.pl 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w 

przypadku braku co najmniej 3 ofert spełniających wymagania SIWZ. 

11.  SEC Region Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru 

Wykonawcy oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przy-

czyn. 

 

  

 
 Grzegorz Opaluch 

Dyrektor Działu 

Zaopatrzenia i Logistyki, z up. 
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