
O G Ł O S Z E N I E

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim ul.
Świętego Brata Alberta Chmielowskiego 12

ogłasza postępowanie przetargowe

prowadzone dla udzielenia zamówienia sektorowego (do którego nie stosuje się
przepisów PZP) na:

„kompleksowe dostawy gazu ziemnego wysokometanowego symbol E dla gazowych
silników kogeneracyjnych położonych na działce nr 1042/8 należącej do 

PEC Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim”

1. Przedmiot zamówienia
    Kompleksowa dostawa gazu wysokometanowego symbol E (dalej również: paliwo
    gazowe)

2. Wymagany termin zamówienia
    Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć paliwo gazowe w okresie 01.01.2022 r. -
    31.12.2022 r. oraz w okresie rozruchu technologicznego w miesiącach listopad –    
    grudzień 2021 r. (w ilości według potrzeb rozruchu)

3. Opis warunków udziału w postępowaniu
     Wg SWZ

4. Termin składania ofert
    21.07.2021 r. do godz. 12.00

5. Termin i miejsce otwarcia ofert
    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie PEC Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim dnia 
    21.07.2021 r. o godz. 12¹⁵

6. Informacje o ofertach częściowych i wariantowych

   Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim
   ul. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego 12 , zarejestrowana w XI Wydziale   
   Gospodarczym KRS w Lublinie pod nr KRS 0000157770, nr identyfikacji podatkowej    
   NIP 538-000 41-29, nr statystyczny REGON 030193613, kapitał zakładowy 2 23 000 0 zł
    www.pec-radzyn.pl     e-mail: sekretariat@pec-radzyn.pl     tel. 83 3527101

http://www.pec-radzyn.pl/
mailto:sekretariat@pec-radzyn.pl


    Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych ani wariantowych

7. Kryteria wyboru i oceny ofert
    Głównym kryterium oceny i wyboru ofert jest wysokość naliczonej marży

8. Wadium
     Wadium nie jest wymagane

9. Zabezpieczenie należytego wykonanie przedmiotu umowy
    Nie jest wymagane

10. Termin związania ofertą
     Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert

11. Osoba uprawniona do kontaktów
     Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest

Zygmunt Ozimkiewicz st. specjalista ds. eksploatacji tel. 505040920
     Informacje można uzyskać w godzinach 7.30 – 14.30

 ............................................................
                                                                                     podpis Zamawiającego
    

                                                                       


