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ZAPROSZENIE DO  PRZETARGU 

 

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

przy ul. Zbożowej 4, w imieniu SEC Chojnice Sp. z o.o., zaprasza do 

udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego na 

wykonanie zadania pn.: „Remont komina stalowego trójprzewodowego 

typu KPSW-4, H=62,17 m, według wytycznych z ekspertyzy 

technicznej z czerwca 2022 r. na ciepłowni przy ul. Ceynowy 15  

w Chojnicach”. 

1. Przedmiotem zamówienia jest remont komina stalowego 

trójprzewodowego typu KPSW-4, H=62,17 m, według wytycznych  

z ekspertyzy technicznej z czerwca 2022 r. na ciepłowni przy  

ul. Ceynowy 15 w Chojnicach.  

2. Materiały oraz urządzenia niezbędne do wykonania zadania 

zabezpiecza Wykonawca. 

3. Termin wykonania zadania do dnia 16.09.2022 r. 

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. Osoby do kontaktów z Zamawiającym: 

- informacje techniczne: Maciej Szylman, tel. 600-22-69-59, adres e-

mail: maciej.szylman@sec.com.pl. 

- informacje merytoryczne: Magdalena Kielesińska, tel. 91 45 09 860, 

adres e-mail: magdalena.kielesinska@sec.com.pl. 
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6. Oferta winna zawierać: 

a) cenę netto, 

b) termin realizacji przedmiotu zamówienia. 

7. Ofertę należy przesłać do dnia 01.08.2022 r. do godz. 1200 na adres  

e-mail: maciej.szylman@sec.com.pl 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu  

w przypadku braku co najmniej 3 ofert. 

9. SEC Chojnice Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru 

Wykonawcy oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania 

przyczyny. 

 

 

             ZAMAWIAJĄCY 

   

 
 

 

Grzegorz Grabowski 

Prezes Zarządu 
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