Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 4
07-200 Wyszków

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej: SIWZ)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego na:

” Dostawa materiałów preizolowanych w/g załączonego zestawienia(Załącznik nr1)
loco magazyn PEC Sp. z O.O. w Wyszkowie.”

I.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
Ul. Przemysłowa 4, 07-200 Wyszków
NIP 762-00-08-850
Tel. (29) 742-34-76
e-mail: sekretariat@pecwyszkow.pl
zapytanie
ofertowe
zostało
zamieszczone
www.bip.pecwyszkow.pl

na

stronie

Zamawiającego

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Dostawa materiałów preizolowanych o n/w właściwościach i w/g załączonego
zestawienia (Załącznik nr1) loco magazyn PEC Sp. z O.O. w Wyszkowie.
A) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Rury i kształtki stalowe ze szwem preizolowane w izolacji z twardej pianki poliuretanowej.
2. Rura osłonowa z polietylenu (PEHD).
3. Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie do sieci ciepłowniczych wraz z pianką izolacyjną i
korkami do wgrzania określane w wyszczególnieniu jako zestaw złącza.
4. Dla średnic powyżej Dn50 system alarmowy Brandes.
5. Parametry pracy sieci ciepłowniczej 130/70oC; Pmax=1,6 MPa;
C) Dostawca odpowiada za terminowe zrealizowanie dostaw
III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
• Oferta na formularzu - zał. nr 2 - w zamkniętej kopercie.
IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
• do 30.09.2018 roku
V. TERMIN WYKONANIA DOSTAW
• Preferujemy dostawę jednorazową materiałów do wszystkich zadań w terminie do
31.05.2018r
• Dopuszczamy realizację Zadania1 do 31.05.2018r. a pozostałe wg kolejności wskazanej
przez Zamawiającego od 1.07. do 1.09.2018r. w kolejności zapisanej w Załączniku nr 1 w
odstępach maksymalnych co 1 miesiąc od 31.05.2018r.
VI. DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU.
1. Wypełniony Formularz oferty (załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego).
2. Proponowany harmonogram dostaw zgodny z pkt. V
VII.INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
DOSTAWCĄ
1. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcą:
- Zbigniew Gawłowski tel. (29) 74 252 71, 607-708-939
2. Oświadczenia, wnioski, zapytania, zawiadomienia Dostawcy i Zamawiający przekazują
pisemnie, faksem ,e-mailem.
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3. Dla ofert przesłanych pocztą lub kurierem za dzień dostarczenia oferty uważa się dzień
wpływu w/w. do siedziby Zamawiającego.
4. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcy bez
rozpatrywania.
VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY ORAZ KRYTERIA WYBORU
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
1. Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena
2. Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, który zaproponuje najniższą cenę
3. Negocjowania zmian w każdej otrzymanej ofercie: (ilość, rodzaj) z zachowaniem średnic
IX. INFORMACJE O TRYBIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego PEC sp. z o.o., ul. Przemysłowa 4,
07-200 Wyszków do dnia 07.05.2018 r. godz. 12:00
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.05.2018 r. godz. 12:05
X. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CELU ZAWARCIE UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Po wyborze Dostawcy, Zamawiający złoży zamówienie zgodne z przedstawioną ofertą
2. Jeżeli Dostawca, którego oferta została wybrana uchyla się od przyjęcia zamówienia,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert .
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66§ 1 Kodeksu Cywilnego.
Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przeglądu ofert. PEC Sp. z o.o. zastrzega sobie
prawo do zmiany procedury, a także odrzucenia jednej, wielu lub wszystkich ofert lub
unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i bez konieczności informowania o motywach
swoich decyzji.
Wszelkie koszty udziału w postępowaniu każda strona ponosi we własnym zakresie, bez
możliwości ich refundacji.
W ramach całego procesu negocjacji PEC Sp. z o.o. Wyszków , zastrzega sobie prawo do:
•
swobodnego wyboru kontrahenta(ów), dostawcy(ów), a także odstąpienia od prowadzonej
procedury (w całości lub części) bez podania przyczyny.
•
Przerywania lub zawieszania procedury w dowolnym momencie bez podania przyczyny,
•
Negocjowania zmian w każdej otrzymanej ofercie
•
Prowadzenia negocjacji oddzielnie z każdym z potencjalnych partnerów, z kilkoma z nich
albo ze wszystkimi równocześnie
•
Żądania dodatkowych informacji dotyczących dowolnego, potencjalnego partnera, dowolnej
oferty lub jej elementów
•
Odmowy przyjęcia dodatkowych informacji dotyczących zmiany warunków ofert, chyba że
będą one odpowiedzią na zadane przez PEC Sp. o.o. pytania pisemne lub też będą prezentowane w
trakcie prowadzonych spotkań lub negocjacji z potencjalnymi partnerami lub zgodą PEC Sp. z o.o.
Wyszków

.........................................................
Podpis Zamawiającego
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Załącznik nr 1- Zestawienie materiałów z podziałem na zadania
Załącznik nr2 - Formularz oferty

Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego
Zestawienie materiałów.
Zadanie 1 Osiedle Pułtuska
1.
Rura stalowa preizolowana Dn 125/225 L=12m
50 szt.
2.
Rura stalowa preizolowana Dn.125/250 L=12m
50 szt.
3.
Zawór stalowy preizolowany Dn.125/225 L=1,5m
1 szt.
4.
Zawór stalowy preizolowany Dn.125/250 L=1,5m
1 szt.
5.
Kolano preizolowane 90o Dn.125/225 L1/L2= 1,0m
5 szt.
6.
Kolano preizolowane 90o Dn.125/250 L1/L2= 1,0m
5 szt.
7.
Kolano preizolowane 15o Dn.125/225 L1/L2= 1,0m
1 szt.
8.
Kolano preizolowane 15o Dn.125/250 L1/L2= 1,0m
1 szt.
9.
Trójnik preizolowany wznośny Dn.125/225/Dn.65/140
2 szt.
10.
Trójnik preizolowany wznośny Dn.125/250/Dn.65/160
2 szt.
11.
Zespół złącza Dz 250(sieciowane radiacyjnie, pianki, korki wtapiane)
12.
Zespół złącza Dz 225(sieciowane radiacyjnie, pianki, korki wtapiane)
13.
Kompensator preizolowany Dn. 125/225 wielorazowy
2 szt.
14.
Kompensator preizolowany Dn. 125/250 wielorazowy
2 szt.
15.
Mufa końcowa Dn125/250
1kpl.
16.
Mufa końcowa Dn125/225
1kpl.
17.
Rura stalowa preizolowana Dn65/140; L=12m
3szt.
18.
Rura stalowa preizolowana Dn65/160; L=12m
3szt.
19.
Kolano preizolowane Dn. 65/140 ;L1/L2= 1,0m
4szt.
20.
Kolano preizolowane Dn. 65/160 ;L1/L2= 1,0m
4szt.
21.
Zespół złącza Dz 140(sieciowane radiacyjnie, pianki, korki wtapiane)
22.
Zespół złącza Dz 160(sieciowane radiacyjnie, pianki, korki wtapiane)
23.
Zawór stalowy preizolowany Dn.65/140 L=1,2m
2 szt
24.
Zawór stalowy preizolowany Dn.65/160 L=1,2m
2 szt
Zadanie 2(Przyłącze Okrzei)
1.
Rura stalowa preizolowana Dn80/200; L=12m
2.
Rura stalowa preizolowana Dn80/160; L=12m
3.
Kolano preizolowane Dn80/200 ;L1/L2= 1,0m
4.
Kolano preizolowane Dn80/160 ;L1/L2= 1,0m
5.
Trójnik preizolowany wznośny Dn100/225-Dn.80/200
6.
Trójnik preizolowany wznośny Dn100/200-Dn.80/160
7.
Zespół złącza Dz.200(sieciowane radiacyjnie)
8.
Zespół złącza Dz.160(sieciowane radiacyjnie)
9.
Zawór stalowy preizolowany Dn.80/200 L=1,5m
10.
Zawór stalowy preizolowany Dn.80/160 L=1,5m
Zadanie 3 (Osiedle Prosta)
1.
Rura stalowa preizolowana Dn80/200 L=12m
2.
Rura stalowa preizolowana Dn80/160 L=12m
3.
Kolano preizolowane Dn80/200 ;L1/L2= 1,0m
4.
Kolano preizolowane Dn80/160 ;L1/L2= 1,0m
5.
Zespół złącza Dz 200(sieciowane radiacyjnie)
6.
Zespół złącza Dz 160(sieciowane radiacyjnie)

70 kpl.
70 kpl.

14 kpl.
14 kpl.

2szt.
2szt.
2 szt.
2 szt.
1 szt.
1 szt.
5 kpl.
5 kpl.
1 szt.
1 szt.

8 szt.
8 szt.
3 szt.
3 szt.
10szt.
16szt.
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Załącznik Nr 2
do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTY

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
Ul. Przemysłowa 4
07-200 Wyszków

Nazwa Dostawcy .............................................................................................
..............................................................................................................................
Adres Dostawcy................................................................................................
Nr tel/faks ……………………………………………………………………….
Ades e-mail ............................................................................................................

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego pn.

” Dostawa materiałów preizolowanych loco magazyn PEC Sp. z O.O. w Wyszkowie
wg załączonego zestawienia.”
oferuję zrealizować zamówienie zgodnie z zestawieniem zamieszczonym w załączonym
zestawieniu.
Zamówienie zostanie zrealizowane w czasie i w sposób podany w SIWZ za całkowitą cenę netto
................................................................................................................................................................
słownie .............................................................................................................................................
W tym :
• Zadanie 1 ...................... zł netto (słownie ...........................................................................)
• Zadanie 2 ...................... zł netto (słownie ...........................................................................)
• Zadanie 3 ...................... zł netto (słownie ...............................................................................)
Jednocześnie:
1. Oświadczam, że dysponuję odpowiednim sprzętem niezbędnym do zrealizowania
zamówienia oraz doświadczeniem w wykonywaniu podobnych prac.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym z dnia
17.04.2018r. w tym z przedmiotem zamówienia oraz założeniami jego realizacji. Do
niniejszego Zapytania ofertowego i warunków realizacji zamówienia nie wnosimy żadnych
zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w Zapytaniu postanowieniami.
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3. Oświadczam, że zdobyłem wszystkie informacje, które były niezbędne do przygotowania
oferty oraz że wyceniłem wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania
zamówienia, oraz że zapoznałem się z postanowieniami niezbędnymi do przyjęcia
zamówienia, akceptuję powyższe zapisy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.
4. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą od terminu składania ofert do 30.09.2018
roku.
5. Oświadczam, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do przyjęcia
zamówienia i zrealizowani w sposób opisany w SIWZ.
6. Do niniejszego formularza załączam dokumenty:
• .............................................................................................................
• ..............................................................................................................
• ..............................................................................................................
• ..............................................................................................................
• ..............................................................................................................

............................................
Podpis Dostawcy
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