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FG/GK/131/2022        

18 marca 2022 r. 

 
 
 

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU 

 

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

ul. Zbożowa 4, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego 

na zadanie pn.„ Serwis bieżący, remont pośredni po 90 000 godzin pracy 

oraz serwis gwarancyjny po remoncie pośrednim jednostki kogenera-

cyjnej w Elektrociepłowni Rejonowej „Sąsiedzka” w Szczecinie”. 

 

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA jest wykonanie serwisu bieżącego, remontu 

pośredniego oraz serwisu gwarancyjnego po remoncie pośrednim jednostki 

kogeneracyjnej GE Jenbacher JMS 312 w Elektrociepłowni Rejonowej 

 „Sąsiedzka” w Szczecinie. 

1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa SWZ. 

2. Wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia 

pokrywa Wykonawca.  

3. Realizacja przedmiotu zamówienia odbędzie się w okresie 

od 01 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2025 r. i będzie podzielona na 

następujące trzy etapy: 

a. Serwis bieżący jednostki kogeneracyjnej - od 01 kwietnia 2022 r. do 

31 marca 2023 r. 

b. Wykonanie remontu pośredniego - marzec-kwiecień 2023 r. 
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c. Serwis pogwarancyjny po wykonanym remoncie pośrednim – od 

dnia zakończenia remontu pośredniego do dnia 31 marca 2025 r. 

4. Mailowe oferty cenowe na formularzu ofertowym wraz załącznikami na-

leży przesłać w terminie do dnia 31.03.2022 r. do godz. 1000  na adres: 

 grazyna.krasowska@sec.com.pl. 

W formie papierowej można przesłać w późniejszym terminie na prośbę 

Zamawiającego.  

5. Osoby do kontaktów z Zamawiającym: 

• w sprawach technicznych i organizacyjnych: Ireneusz Pytkowski, tel. 

607 287 630, Tomasz Ziółkowski, tel. 609 517 491; 

• w sprawach merytorycznych: Grażyna Krasowska, tel. 663 437 396; 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w 

przypadku braku co najmniej 3 ofert spełniających wymagania SWZ 

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

nawcy oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Grzegorz Opaluch 

Dyrektor Działu 

Zaopatrzenia i Logistyki, z up. 
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