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FG/MK/348/2022        

14 lipca 2022 r. 
 
 

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU 

 

SEC Region 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 wykonanie zadania pn.: „Bu-

dowa węzłów w Słubicach al. Niepodległości do budynków nr 24B, 25B, 

26D, 27B, 28B, 29B”. 

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie sześciu węzłów cieplnych:  

a) Węzeł cieplny o mocy 191,00 kW c.o. + 67,50 kW c.w.u. – al. Niepodle-

głości 24B,  

b) Węzeł cieplny o mocy 127,00 kW c.o. + 46,20 kW c.w.u. – al. Niepodle-

głości 25B , 

c) Węzeł cieplny o mocy 191,00 kW c.o. + 67,50 kW c.w.u. – al. Niepodle-

głości 26D, 

d) Węzeł cieplny o mocy 137,00 kW c.o. + 46,20 kW c.w.u. – al. Niepodle-

głości 27B,  

e) Węzeł cieplny o mocy 127,00 kW c.o. + 46,20 kW c.w.u. – al. Niepodle-

głości 28B,  

f) Węzeł cieplny o mocy 139,00 kW c.o. + 46,20 kW c.w.u. – al. Niepodle-

głości 29B. 

2. Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z SWZ, zasadami „Ogól-

nych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na rzecz SEC 

Region Sp. z o.o.”, Wytycznymi Środowiskowymi dla Dostawców, oraz wa-

runkami technicznymi wynikającymi z funkcji, jaką ma spełniać przedmiot 

zamówienia.  

3. Pozostałe materiały oraz sprzęt niezbędne do wykonania całości zadania 

zabezpiecza w całości Wykonawca. 
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4. Dokumenty niezbędne do uczestnictwa w postępowaniu, w tym SWZ, można 

otrzymać w wersji elektronicznej, na wniosek Wykonawcy po wcześniejszym 

skierowaniu zapytania na wskazany adres e-mail:  

magdalena.kielesinska@sec.com.pl. 

5. Termin realizacji zadania wraz z odbiorem końcowym i dokumentami powyko-

nawczymi:  

a) Węzeł cieplny al. Niepodległości 24B – termin realizacji do 28.11.2022 r. 

b) Węzeł cieplny al. Niepodległości 25B – termin realizacji do 28.11.2022 r. 

c) Węzeł cieplny al. Niepodległości 26D – termin realizacji do 28.11.2022 r. 

d) Węzeł cieplny al. Niepodległości 27B – termin realizacji do 28.09.2022 r. 

e) Węzeł cieplny al. Niepodległości 28B – termin realizacji do 28.09.2022 r. 

f) Węzeł cieplny al. Niepodległości 29B – termin realizacji do 28.09.2022 r. 

6. Pisemne oferty cenowe należy przesłać w terminie do dnia 27.07.2022 r. do 

godz. 1400 na adres e-mail: magdalena.kielesinska@sec.com.pl. 

7. W sprawach technicznych: Piotr Płuciennik, tel. 661 911 019, adres e-mail: 

piotr.pluciennik@sec.com.pl oraz Paulina Ślaź, tel. 693 566 739, adres e-mail: 

paulina.slaz@sec.com.pl. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania  

w przypadku braku co najmniej 3 ofert. 

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

nawcy oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Płuciennik 

Dyrektor Techniczny, z up. 
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