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1. TRYB I KATEGORIA ZAMÓWIENIA 

 

Tryb zamówienia   - zapytanie ofertowe. 

Kategoria zamówienia  - usługa. 

 

2. TRYB POSTĘPOWANIA 

 

Postepowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych. 

 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

Wykonanie usługi legalizacji wtórnej  ciepłomierzy w 2022r. 

 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest legalizacja elementów składowych ciepłomierzy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami GUM, wraz z wymianą baterii, oraz dostawa części zamiennych (elementów składowych)  

ciepłomierzy. Zamówienie obejmuje wykonanie usługi legalizacyjnej na następującej bazie prawnej: 

• ustawa − Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 roku (Dz. U. z 2004 Nr 243  poz. 2441)  z późniejszymi 

zmianami  

• rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 lutego 2004 roku (Dz. U. Nr 37 

poz. 332) 

• rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie zasadniczych wymagań dla 

przyrządów pomiarowych (Dz.U. nr 3 poz 27)  

• ustawa z dnia 15 grudnia 2006r (Dz U. nr 249 poz. 1834 ) o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz 

zmianie niektórych innych ustaw 

• rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2007r (Dz.U. nr2 poz 2) w sprawie wymagań, którym 

powinny odpowiadać ciepłomierze i ich podzespoły oraz szczegółowego zakresu sprawdzań wykonywanych 

podczas  prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów. 

 

 

 



    
 

 

5. ISTOTNE WYMAGANIA  

  

1. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest posiadanie własnej stacji legalizacyjnej. 

2. PEC-C zastrzega sobie prawo do zmian ilościowych w prognozowanych ilościach urządzeń przeznaczonych 

do legalizacji i dostawy. 

3. Każda partia urządzeń przeznaczonych do legalizacji będzie dostarczana wraz ze zleceniem . Czas 

wykonywania poszczególnych zleceń nie może być dłuższy niż 14 dni. 

4. Czas dostawy nowych elementów ciepłomierzy od momentu złożenia zamówienia  umowy nie może być 

dłuższy niż 14 dni. 

5. W przypadku, gdy którykolwiek z elementów ciepłomierza nie przejdzie legalizacji, PEC-C zleca dostawę  

jego elementu według ustalonych cen . 

6. Wszystkie liczniki lub elementy (uszkodzone), które nie przejdą legalizacji i na które PEC-C nie zlecił 

wymiany części składowej lub całego ciepłomierza, będą zwracane do PEC-C z protokołem sprawdzenia. 

7. PEC-C zleca wymianę baterii w licznikach, które uzyskają pozytywny wynik kontroli metrologicznej oraz 

uzyskają legalizację. 

8. PEC-C poniesie opłatę jedynie za urządzenia, który pozytywnie przeszły kontrolę metrologiczną i na które 

zostały naniesione cechy legalizacyjne. 

9. Przewidywany termin dostawy urządzeń do legalizacji, sukcesywnie począwszy od 15.05.2022r  do  30.06. 

2022r 

 

5.    POŻĄDANY/WYMAGANY TERMIN REALIZACJI 

 

15.05.2022r. – 31.07.2022r. 

 

6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu. 

2. Integralną częścią oferty jest wypełniony wykaz elementów składowych ciepłomierzy podlegających 

legalizacji zgodnie z Załącznikiem Nr 1: 

A) Legalizacja przeliczników – Zadanie 1 

B) Legalizacja przepływomierzy  ultradźwiękowych  – Zadanie 2 

C) Legalizacja czujników temperatury – Zadanie 3 

3. Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej do Zamawiającego za pośrednictwem  poczty elektronicznej na 

adres: przetargi@pecciechanow.pl  w terminie do dnia 04.05.2022r. do godz. 12oo 

7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

1. Termin związania ofertą wynosi 90 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 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 z postępowania. 

 

8. KRYTERIUM OCENY OFERTY -  Cena oferty  100% 

 

9. INFORMACJE DODATKOWE 

 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień sektorowych” obowiązującym 

w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ciechanowie spółka z o.o., a w postępowaniu tym nie obowiązują 

przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r.,  poz. 2019). 
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2. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności 

składanie ofert oraz oświadczeń odbywać się będzie wyłącznie przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej tj. za pośrednictwem  poczty elektronicznej, adres: przetargi@pecciechanow.pl 

3. Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy podpisania umowy zgodnie z postanowieniami 

Zapytania ofertowego. 

4. Zapłata następować będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT. 

5. Na podstawie § 27 ust. 4  “Regulaminu udzielania zamówień sektorowych” Zamawiający  zastrzega sobie 

prawo przeprowadzenia negocjacji cenowych złożonych ofert. 

6. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę (zgodnie z §10 Regulaminu 

Udzielania Zamówień Sektorowych obowiązującego w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w 

Ciechanowie Sp. z o.o., wprowadzonego Zarządzeniem Prezesa Zarządu Nr 2/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 

r.) 

ust. 2 „Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę z postępowania również na podstawie innych przesłanek, 

o ile taką możliwość przewidział w dokumentacji przetargowej danego postępowania.”  

ust. 3 „Przesłankami fakultatywnego wykluczenia Wykonawcy z postępowania mogą być:   

pkt. b) nie wykonanie lub nienależyte wykonanie wcześniejszego zamówienia na rzecz Zamawiającego,” ; 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn 

(zgodnie z §24 ust. 2 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych obowiązującego w Przedsiębiorstwie 

Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o., wprowadzonego Zarządzeniem Prezesa Zarządu Nr 2/2021 z 

dnia 14 kwietnia 2021 r.) 

8. Informacji w sprawie udzielą : 

• W sprawach technicznych – Łukasz Kiełkiewicz tel. 661 407 687, w dniach od poniedziałku do piątku, w 

godzinach od 8oo do 14oo 

• W sprawach formalnych – Grzegorz Dąbrowski tel. 697 661 556, w dniach od poniedziałku do piątku, w 

godzinach od 8oo do 14oo. 

9. Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej. 

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

10. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: 

Załącznik Nr 1    –  Wykaz elementów podlegających legalizacji, 

Załącznik Nr 2     –  Formularz Ofertowy,  

Załącznik Nr 3    –  Wzór umowy, 

Załącznik Nr 4    –  Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, 

 

  

 

                                                                                    Zatwierdził: 

 

                                               Prokurent Spółki                                      Prezes Zarządu         
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