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FG/GK/340/2021        

26 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 węzłów cieplnych wraz z przyłączeniem do sieci w 

Strzelcach Krajeńskich”. 

 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlano-montażowe. 

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie węzłów cieplnych wraz z 

przyłączeniem do sieci w Strzelcach Krajeńskich z montażem do niskiej i 

wysokiej strony: 

Parametry węzłów:  

a. Ul. Popiełuszki 1 – C.O. 20 kW;  

b. Al. Piastów 15 – C.O. 64,94 CWU śr. 18,76 kW;  

c. Al. Piastów 16 – C.O. 55,61 CWU śr. 18,76 kW;  

d. Al. Piastów 17 – C.O. 60 KW;  

e. Al. Wolności 48 – C.O. 100 kW.  

2. Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z opracowanymi 

projektami budowlanymi dla węzłów cieplnych wraz zawartymi w nich roz-

wiązaniami oraz wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warun-

ków Zamówienia. 
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3. Urządzenia na węzły zabezpiecza Zamawiający pozostałe materiały 

Wykonawca. 

4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa PB oraz SIWZ. 

5. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia: 

a. węzeł Ul. Popiełuszki 1: do dnia 30.08.2021r. 

b. węzły Al. Piastów 15,16,17 i Al. Wolności 48: do dnia 30.09.2021r.    

6. Mailowe oferty cenowe na formularzu ofertowym wraz załącznikami 

należy przesłać w terminie do dnia 30.07.2021 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.  

7.  Materiały dotyczące postępowania można otrzymać pisząc na adres  

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

8.   Osoby do kontaktów z Zamawiającym: Maciej Szylak tel. 603 790 

736, e-mail: maciej.szylak@sec.com.pl 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w 

przypadku braku co najmniej 3 ofert spełniających wymagania SIWZ. 

10.  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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