
O PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI C IEPLNEJ 
w Ciechanowie 

Spółka z 0 .0 . 
ul. Tysiąclecia 18 

06-400 Ciechanów 

Ciechanów, dnia 08.02.2019r. 

N Z - 2 4 2 - 0 6 / 2 0 1 9 

ZAPYTANIE O CENĘ 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. 

ul. Tysiąclecia 18; 06 - 400 Ciechanów 
tel, (23) 672 33 58 fax (23) 672 21 60 
e-mail: pec@ciechanaw.pl www pecciechanow.pi 

Wpisane do KRS nr 0000134317 - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców; kapitał 
zakładowy 10 607 420,00 PLN 

NIP 566 - 000 - 52 - 65 REGON 130 116 147 

1. TRYB I KATEGORIA ZAMÓWIENIA 

Tryb zamówienia - zapytanie o cenę. 
Kategoria zamówienia - usługa. 

2. TRYB POSTĘPOWANIA 

Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych. 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Sukcesywne wykonanie remontowych robót budowlanych w PEC Ciechanów w roku 2019. 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Roboty budowlane obiektów ujęte w planie remontowym i inwestycyjnym. 
Wycena stawek kosztorysowych - Załącznik Nr 1 (Oferta) 
Ceny materiałów średnie zgodnie z SEKOCENBUD na rok 2019. 

5. POŻĄDANY/WYMAGANY TERMIN REALIZACJI 

Termin realizacji II - IV kwartał 2019r. 

Telefon (23)672-33-58 Fax (23) 672-21-60 
e-mail: pec@pecciechanow.pl. biiiro@pecciechanow.pl 
www.pecciechanow.pl 
NIP 5M1-000-S2-65 
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Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
NrKRSOOOOI343l7 Kapitał zakładowy 10607420.00zl 
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6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA O F E R T Y 

1. Wykonawca powinien podać cenę za wykonanie każdego zadania oddzielnie w oparciu 
o doświadczenie własne przy wykonywaniu tego typu prac. 

2. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu.. 
3. Ofertę należy złożyć lub przesłać do sekretariatu Zamawiającego: 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o,o, , ul. Tysiąclecia 18, 0 6 - 4 0 0 Ciechanów 
e-mail. biuro(ajpecciechanow.pl. pec(Q)pecciechanow.pi 
w terminie do dnia 25.02.2019r. do godz. IS***" 

7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający 

może zwrócić się do Wykonawców/Dostawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 

4. Odmowa zgody, o której mowa w pozycji 3 powoduje wykluczenie Wykonawcy/Dostawcy z 
postępowania. 

8. KRYTERIUM OCENY OFERTY 

Cena o fe r t y -100% 

9. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) wykonania Prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, normami, 

warunkami technicznymi wykonania robót i wiedzą techniczną, przepisami BHP i 
PPOŻ; 

b) wykonania Prac jedynie z materiałów posiadających odpowiednie certyfikaty, atesty 
i deklaracje zgodności, dopuszczające te materiały do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie, odpowiednich do wykonania Prac zgodnie z ich 
przeznaczeniem; 

c) informowania Zamawiającego o każdym zdarzeniu, które może spowodować 
jakiekolwiek opóźnienie Wykonawcy w stosunku do terminów ustalanych 
indywidualnie w protokole przekazania terenu budowy; 

d) zapewniania nadzoru nad Pracami przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia, 
zgodnie z obowiązującym prawem; 

e) udzielenia 36 miesięcznej gwarancji na wykonane prace budowlane; 
f) wykonawca zobowiązuje się, że wykona Prace z należytą starannością, stosując się 

przy tym do wszystkich zasad obowiązujących w branży budowlanej; 
g) wykonawca oświadcza, że posiada niezt>ędną wiedzę i potencjał do realizacji Prac; 
h) wykonawca oświadcza, posiada odpowiednio wykwalifikowany personel, który 

zapewnia wykonanie Prac w sposób ustalony w zleceniu, a nadto personel ten 
posiada wymagane przez prawo uprawnienia, pozwalające na wykonanie Prac 
zgadnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

i) wykonawca oświadcza, że w trakcie realizacji Prac będzie odpowiedzialny za 
wszelkie działania i zaniechania swoich pracowników oraz osób, przy pomocy których 
wykonywał będzie prace jak za własne działania i zaniechania; 

2. Wykonawca oświadcza, że ponosi wszelką odpowiedzialność za wykonywane Prace, 
w szczególności za szkody powstałe na skutek nie zachowania szczególnej ostrożności lub 
wadliwego lub niedbałego wykonania Prac lub użycia wadliwych materiałów lub materiałów 



niezachowujących odpowiednich parametrów do użytkowania Prac zgodnie z ich 
przeznaczeniem. 

3. Niniejsze postępowanie nie podlega na podstawie art, 133 ust.1 w związku z art. 132 ust.l 
pkt 3 przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych { Dz, U. 
z2017r. poz. 1579zpóżn, zm.) 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty lub 
jego unieważnienie na każdym etapie (również po jego zakończeniu) bez podania 
przyczyny. 

5. Na podstawie § 11 "Regulaminu udzielania zamówień sektorowych" Zamawiający 
zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji. 

6. Informacji udzielą: 
• W sprawach formalnych Grzegorz Dąbrowski tel. 661 434 244, w dniach od poniedziałku 

do piątku, w godzinach od 8°° do 14" ' . 
• W sprawach technicznych Mariusz Wilkowski - tel. 661 468 425, w dniach od 

poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 d o 14 

10. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

Załącznik Nr 1 - Oferta 
Załącznik Nr 2 - Wzór umowy 
Załącznik Nr 3 - Klauzula art. 13 RODO 


