
 
 
                    
 

 
 
ES/2021 

 
 

Zgorzelec, dnia 21.09.2021 r. 
 
 
 

 
ZAPROSZENIE DO PRZETARGU 

 
SEC Zgorzelec Spółka z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu, ul. Groszowa 1 

zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego  

na wykonanie zadania pn.: „Budowa kotłowni gazowej   

przy ul. Groszowej w Zgorzelcu”. 

 
1. Przedmiot zamówienia obejmuje: budowę kotłowni gazowej  

o łącznej mocy < 12 MW w paliwie, w formule „zaprojektuj  

i wybuduj” przy ul. Groszowej  w Zgorzelcu w oparciu  

o Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z uzyskaniem 

wszelkich wymaganych prawem zgód i pozwoleń w zakresie 

całego przedmiotu zamówienia. W skład kotłowni gazowej 

wchodzą 3 (trzy) fabrycznie nowe kotły gazowe, każdy  o mocy 

od 2,90 do 2,99 MW w paliwie oraz 1 (jeden) fabrycznie nowy 

kocioł gazowo-olejowy o mocy od 2,90 do 2,99 MW w paliwie. 

2. Koszty wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia 

zabezpiecza w całości Wykonawca 

3. Termin budowy kotłowni wraz z odbiorem końcowym  

i uzyskaniem ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

do dnia 31.10.2022 r. 

4. Pisemne oferty cenowe należy złożyć w terminie do dnia 

20.10.2021 r. do godz. 1200  w siedzibie SEC Zgorzelec,  

ul. Groszowa 1, 59-900 Zgorzelec, Sekretariat. 
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Zgorzeleckie Przedsiębiorstwo 
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Dane rejestrowe: 
Sąd Rejonowy 
dla Wrocławia – Fabrycznej 
  
IX Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego 
KRS 0000132738 
  
NIP: 6150024301 
REGON: 230419229 
BDO: 000107983 
  
Kapitał zakładowy: 
7.018.500,00 zł 
 
Zarząd Spółki: 
Prezes Zarządu - Grzegorz Bicki   
Wiceprezes Zarządu - Jarosław Grzęda  
Wiceprezes Zarządu - Wojciech Makarski 

 

mailto:sec.zgorzelec@zpec.com.pl


5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz.1230 

w siedzibie SEC Zgorzelec w sali konferencyjno - szkoleniowej  

(I piętro).  

6. Osoby do kontaktów z Zamawiającym:      

a) w sprawach technicznych przetargu: Kazimierz Bartków.  

tel. + 48 45 77 55001 wew. 451,e-mail: bartkow@zpec.com.pl 

b) w sprawach formalnych przetargu: Dorota Szczygielska  

tel. + 48 45 77 55001 wew. 410, 

e-mail: szczygielska@zpec.com.pl . 

7. Materiały dotyczące postępowania można otrzymać pisząc 

na adres e-mail: bartkow@zpec.com.pl. 

8. SEC Zgorzelec Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo  

do unieważnienia przetargu w przypadku braku co najmniej  

3 (trzech) ofert spełniających wymagania SIWZ. 

9. SEC Zgorzelec Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego 

wyboru Wykonawcy oraz prawo do unieważnienia przetargu 

bez podania przyczyny. 

 
 
 
 
 
 

                  
____________________                ____________________ 

                 Jarosław Grzęda                             Grzegorz Bicki  
              Wiceprezes Zarządu      Prezes Zarządu       
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