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ZAPROSZENIE DO PRZETARGU 
 

SEC Energia 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 

świadczenie usługi : „ Nadzór inwestorski na potrzeby budowy 

instalacji gazowego silnika kogeneracyjnego w Barlinku i 

Myśliborzu”. 

 

Rodzaj zamówienia: nadzór inwestorski branża budowlana. 

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:  

− pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej na rzecz SEC 

Energia Sp. z o.o., podczas realizacji 2 zadań inwestycyjnych w zakresie 

budowy instalacji wysokosprawnych gazowych silników kogeneracyjnych 

w miejscowościach Barlinek  i Myślibórz: 

− zadanie I - Barlinek ul. Św. Bonifacego 25, działka nr 733 i 2096/2 

obręb 1; 

− zadanie II - Myślibórz ul. Lipowa 13, działka nr 459 obręb 1. 

Realizacja przedmiotu zamówienia polegać będzie na wykonywaniu w 

całym okresie trwania każdego z zadań. 

Uwaga: Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa SWZ . 

 

2. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o obowiązujące 

przepisy w tym zakresie, a w szczególności prawo budowlane, w tym 

także zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, normami 

technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką 

zawodową.  
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3. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia: od daty podpisania umowy 

do dnia odbioru końcowego. 

4. Mailowe oferty cenowe na formularzu ofertowym wraz załącznikami 

należy przesłać w terminie do dnia 13.07.2022 r. do godz. 1000  na adres 

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

 W formie papierowej można przesłać w późniejszym terminie na prośbę   

  Zamawiającego.  

5. Materiały dotyczące postępowania można otrzymać pisząc na adres  

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

6. Osoby do kontaktów z Zamawiającym: Piotr Płuciennik tel. 661 911 

019, e-mail: piotr.pluciennik@sec.com.pl 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w 

przypadku braku co najmniej 3 ofert spełniających wymagania SWZ. 

8.  SEC Energia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru 

Wykonawcy oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania 

przyczyn. 
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