
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU S E K T O R O W Y M 
o wartości zamówienia nieprzekraczajacego 5 350 000 euro, 

1. Zamawiający 
Przedsiębiorstwo Energetylci Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. 
06 - 400 Ciechanów, ul. Tysiąclecia 18 tel. (23) 672 33 58, fax. (23) 672 21 60 

2. Przedmiot zamówienia 
Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. polegająca na modernizacji 
instalacji odpylania kotła wodnego WR-25 Nr 2. (filtry workowe) 

3. Warunki udziału w postępowaniu 
Złożenie dokumentów , o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać u Zamawiającego w Dziale logistyki 
w godz. 8*̂° - 14°°, pocztą, pocztą elektroniczną na pisemny wniosek Wykonawcy lub pobrać ze 
strony vvvy\\ .pccciecli^ w zakładce „Przetargi" 

5. Tryb udzielenia zamówienia sektorowego 
Przetarg nieograniczony. 

6. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
Zamawiający dopuszcza składania ofert wariantowych. 

7. Miejsce i termin składania ofert 
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 10.06.2020r. do godz. 13°" 

8. Termin realizacji zamówienia 
Termin zakończenia przedmiotu zamówienia - 10.12.2020r. 

9. Wadium 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 zł. 

10. Termin związania oferta - 60 dni 
11. Informacje o cliarakterze ; prawnym , ekonomicznym , finansowym , 

technicznym oraz kryteria oceny 
Podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

12. Informacje dodatkowe 
Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: 
Koordynator projektu: 
Dyrektor pionu produkcji i techniki- mgr inż. Wiesław Dubiel 

tel. 661 468 649, w godz. 8°° do 14^° w dni robocze., e-mail: w.dubiel@pecciechanow.pi 
W zakresie produkcji ciepła i technologii: 

Kierownik działu produkcji - mgr inż. Marian Siuta 
tel. 661 468 410, w godz. 8̂ ^ do 14°^ w dni robocze., e-mail: m.siuta@pecciechanow.pl 

W zakresie ochrony środowiska i technologii: 
Kierownik działu ochrony środowiska - mgr inż. Piotr Rogoziński 
tel. 661 468 721, w godz. 8°° do 14°° w dni robocze., e-mail: p.rogozinski@pecciechanow.pl 

W zakresie budowlano-instalacyjnym: 
Kierownik Działu Inwestycji - mgr inż. Mariusz Wilkowski 
tel. 661 468 425, w godz. 8°° do 14°° w dni robocze., e-mail: m.wilkowski@pecciechanow.pl 

W sprawach dotyczących instalacji elektroenergetycznych: 
Kierownik działu elektroenergetycznego - mgr inż. Jerzy Więckowski 
tel. 661 469 347, w godz. 8°° do 14°° w dni robocze., e-mail: j.wieckowski@pecciechanow.pl 

W sprawach formalno-prawnych: 
Specjalista ds. przetargów i zakupów - Grzegorz Dąbrowski 
tel. 661 434 244, w godz. 8°° do 14°° w dni robocze., e-mail: g.dabrowski@pecciechanow.pl 

Ciechanów , dnia 21 maj 2020r. 
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