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FG/MR/109/2022        

7 marca 2022 r. 
 
 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 
 

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

przy ul. Zbożowej 4, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym  

w trybie przetargu niegraniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cy-

wilnego na zadanie pn.: „Wynajem mobilnej chłodnicy powietrznej (dry 

coolera)”. 

 

I. Zakres przedmiotu zamówienia: 

a) Moc nominalna 200 kW dry coolera powinna być zapewniona dla 

następujących kryteriów doborowych: 

• Medium chłodzone:      woda 

uzdatniona 

• Temperatura obliczeniowa powietrza:   32 °C 

• Temperatura wody na wejściu do chłodnicy:  50 °C 

• Temperatura wody na wyjściu z chłodnicy:   35 °C 

• Maksymalne ciśnienie robocze:    8 bar 

b) Chłodnica powinna być dostarczona razem z pompą obiegową, re-

gulatorem wydajności, wodnymi wężami przyłączeniowymi i prze-

wodem zasilającym z wtyczką. 

c) Oferta powinna obejmować usługę transportu, uruchomienia urzą-

dzenia oraz serwis. 
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d) W ramach Przedmiotu Zamówienia należy przeszkolić operatora 

wyznaczonego przez Zamawiającego w zakresie poprawnej eks-

ploatacji urządzenia. 

e) Przyłącze elektryczne oraz konstrukcja do posadowienia urządze-

nia nie są Przedmiotem Zamówienia. 

II. Okres wynajmu od 01 maja 2022 r. do 01 sierpnia 2022 r. z moż-

liwością jego ewentualnego przedłużenia. 

III. Dokumenty niezbędne do uczestnictwa w postępowaniu, można 

otrzymać na wniosek Dostawcy po wcześniejszym skierowaniu 

        zapytania na wskazany adres e-mail: magdalena.runowicz@sec.com.pl 

IV. Osobami wyznaczonymi do kontaktów z Zamawiającym: 

a) informacje merytoryczne: Magdalena Runowicz, tel. 663 436 527, 

email: magdalena.runowicz@sec.com.pl  

b) informacje techniczne: Michał Dudzic,  kom: 663 414 446,  

email: michal.dudzic@sec.com.pl   

V. Pisemną Ofertę należy złożyć na formularzu oferty cenowej w ter-

minie do dnia 11.03.2022r. do godz. 14.00 na adres e-mail:  

magdalena.runowicz@sec.com.pl  

Do oferty cenowej prosimy o dołączenie wzoru umowy.  

VI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu  

w przypadku braku co najmniej 3 ofert. 

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

nawcy oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przy-

czyny. 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) Formularz oferty cenowej. 

2) Wytyczne Środowiskowe dla Dostawców. 

Grzegorz Opaluch 

Dyrektor Działu  

Zaopatrzenia i Logistyki,  

z up. 
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3) „Ogólne Warunki Wykonania Usług na rzecz SEC Spółka z o.o.” 

4) Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych.  

 

 

 

Sporządziła: Magdalena Runowicz 
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