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

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR
(zwana dalej: SIWZ)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego na:

” Dostawę części do odżużlaczy i rusztu Rtp ”

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 na stronie Zamawiającego
www.bip.pecwyszkow.pl
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Prosimy o przedstawienie oferty na dostawę następujących elementów do:
A. Elementy do odżużlacza zgrzebłowego typ OZ-57 :
1. Koło transportowe (staliwne) z otw. fi65 – ilość 8szt.
2. Ślizg wymienny żeliwny, montowany na śruby do odżużlacza – ilość 32
szt..
B. Elementy do jezdni podporowej pokładu rusztu Rtp 2x2,5x7,0 kotła WR 25:
1. Rolka typu C – ilość 384 szt.
2. Sworzeń – ilość 384 szt.
C. Pierścienie sprężyste zabezpieczające przed wypadaniem rusztowinę 395 –
ilość 3000 szt.
Dane znamionowe kotła:
• Typ: WR – 25;
• Rodzaj: Kocioł wodny
• Wytwórca: RAFAKO;
• Rok produkcji: 1974;
III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
• Według formularza ofertowego.
Do oferty należy załączyć:
IV. Termin związania ofertą
• do 30.04.2019 roku
V. HARMONOGRAM DOSTAW
• Pozycje II.A do 30.04.2019 r.
• Pozycje II.B,C do 30.05.2019 r.
VI. DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU.
1. Wypełniony Formularz oferty (załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego),
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z DOSTAWCĄ
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1. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Dostawcą:
• Grzegorz Salwin tel. (29) 74 234 77, 607 706 042
2. Oświadczenia, wnioski, zapytania, zawiadomienia Dostawca i Zamawiający
przekazują pisemnie, faksem ,e-mailem.
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
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 25.03.2019 r. godz. 13:00
X. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W CELU ZAWARCIE UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO.
1. Po wyborze oferty Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, Zamawiający poinformuje go o miejscu i terminie podpisania
umowy.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia
umowy, 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,
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•
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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