
    
 

 

                 Ciechanów, dnia 06.07.2022r. 

 

NZ–242–20/2022 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

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@pecciechanow.pl      www.pecciechanow.pl 

Zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000134317, o wysokości kapitału zakładowego 10.808.820,00 zł 

 

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

 

 

1. TRYB I KATEGORIA ZAMÓWIENIA 

 

Tryb zamówienia   - zapytanie ofertowe. 

Kategoria zamówienia  - usługa 

2. TRYB POSTĘPOWANIA 

 

Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych. 

 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

Transport miału węglowego do PEC Sp. z o.o. w Ciechanowie w 2023r.   

 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przewóz miału węglowego do PEC Ciechanów Sp. z o.o. w Ciechanowie w 2023r.  zgodnie z informacjami 

zawartymi w Załączniku Nr 1. 

 

5.    POŻĄDANY/WYMAGANY TERMIN REALIZACJI 

2023r. wg zamówień i harmonogramów dostaw. 

 

6.    SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu. 

2. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z (Załącznik Nr 2 - Oferta). 

3. Oferta, wszelkie wymagane dokumenty i oświadczenia, muszą być sporządzane - pod rygorem nieważności - 

w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

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

na adres: przetargi@pecciechanow.pl  w terminie do dnia 15.07.2022r. do godz. 12°°. 

7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

1. Termin związania ofertą wynosi 90 dni. 
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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).   

2. Zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie 30 dni od daty 

wystawienia faktury. 

3. Na  podstawie  § 27  ust.  4 "Regulaminu  udzielania zamówień  sektorowych" Zamawiający  zastrzega  sobie  

prawo  przeprowadzenia  negocjacji.   

4. Na podstawie § 24 ust. 2 “Regulaminu udzielania zamówień sektorowych” Zamawiający zastrzega sobie 

prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn. 

5. Informacji w sprawie udzielą : 

• W sprawach technicznych – Paweł Kuskowski  

e-mail: p.kuskowski@pecciechanow.pl  

tel. 601 382 985   w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8oo do 14oo 

• W sprawach formalnych – Grzegorz Dąbrowski  

e-mail: g.dabrowski@pecciechanow.pl  

tel. 697 661 556  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8oo do 14oo. 

 

10. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: 

Załącznik Nr 1   –  Wykaz niezbędnych informacji.  

Załącznik Nr 2   –  Formularz Ofertowy. 

Załącznik Nr 3   –  Klauzula art. 13 RODO. 

Załącznik Nr 4   –  Oświadczenie dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie. 

 

  

        Zatwierdził: 

   

Prokurent Spółki                                  Prezes Zarządu   
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