
O PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ 
w Ciechanowie 

Spółka z o.o. 
ul. Tysiąclecia 18 

06-400 Ciechanów 

Ciechanów, dnia 13.03.2019r. 

NZ-242-09/2019 

ZAPYTANIE O F E R T O W E 

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.pi www.pecciechanow.pl 

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 PEN, NłP 566 - 000 - 52 - 65, REGON 130 116 147 

1. T R Y B I K A T E G O R I A ZAMÓWIENIA 

Tryb zamówienia - zapytanie ofertowe. 
Kategoria zamówienia - usługa 

2. T R Y B POSTĘPOWANIA 

Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych. 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Wykonanie usługi legalizacji wtórnej ciepłomierzy. 

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 

y Telefon (23)672-33-58 Fax (23) 672-21-60 
e-mail: pec@pecciechanow.pl, biuro@pecciechanow.pl 
www.pecciechanow.pl 

NIP 566-000-52.^5 
Oznaczenie Sądu. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XiV Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
NrKRS01)OOU4317 Kapitał zakładowy IO 607 420.00 zł 

NO 
SMOG 

mailto:pec@pecciechanow.pi
http://www.pecciechanow.pl
mailto:pec@pecciechanow.pl
mailto:biuro@pecciechanow.pl
http://www.pecciechanow.pl


• 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 

Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest posiadanie własnej stacji 
legalizacyjnej. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilościowych w prognozowanych ilościach 
urządzeń przeznaczonych do legalizacji i dostawy. 

2. Każda partia urządzeń przeznaczonych do legalizacji będzie dostarczana wraz ze 
zleceniem . Czas wykonywania poszczególnych zleceń nie może być dłuższy niż 14 dni. 

3. Czas dostawy nowych elementów ciepłomierzy od momentu złożenia zamówienia nie 
może być dłuższy niż 14 dni. 

4. W przypadku, gdy którykolwiek z elementów ciepłomierza nie przejdzie legalizacji. 
Zamawiający zleca dostawę tego elementu według ustalonych cen . 

5. Wszystkie liczniki lub elementy (uszkodzone), które nie przejdą legalizacji i na które 
Zamawiający nie zlecił wymiany części składowej lub całego ciepłomierza, będą 
zwracane do Zamawiającego z protokołem sprawdzenia. 

6. Zamawiający zleca wymianę baterii w licznikach, które uzyskają pozytywny wynik 
kontroli metrologicznej oraz uzyskają legalizację. 

7. Zamawiający poniesie opłatę jedynie 7.a urządzenia, który pozytywnie przeszły kontrolę 
metrologiczną i na które zostały naniesione cechy legalizacyjne. 

8. Przewidywany termin dostawy urządzeń do legalizacji - sukcesywnie począwszy od 15 
maja2019r do 31.07.2019r 

6. POŻĄDANYAYYMAGANY TERMIN R E A L I Z A C J I 

15.05.2019r.-31.07.2019r. 

7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA O F E R T Y 

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 złożyć łub przesłać w formie elektronicznej do Zamawiającego: 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 18, 06 - 400 Ciechanów, 
e-mail: pec@pecciechanow.pl, biuro@pecciechanow.pl 
w terminie do dnia 29.03.20I9r. do godz. 13™ 

8. T E R M I N 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 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 Dostawcy z 
postępowania. 
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9. K R Y T E R I U M OCENY O F E R T Y 

1. Cena oferty - 100% 

2. PFRON - Wykonawca obliczy wysokość kwoty obniżenia wpłaty na PFRON, jaka 
przysługiwałaby Zamawiającemu zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
Do obliczeń należy przyjąć faktyczny wskaźnik wynagrodzenia pracowników 
niepełnosprawnych Wykonawcy oraz wskaźnik udziału przychodów Wykonawcy. 

Uwaga: 
Kwotę obniżenia obliczają wyłącznie Wykonawcy posiadający status Zakładu Pracy Chronionej, 
uprawnieni do naliczenia kwoty obniżenia wpłaty na PFRON zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. Kwota obniżenia w przypadku pozostałych wykonawców wynosi O (zero). 

10. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Niniejsze postępowanie nie podlega na podstawie art. 133 ust.l w związku z art. 132 
ust.l pkt 3 przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( 
Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) 

2. Forma i termin zapłaty: przelew w ciągu 30 dni od daty dostawy. 
3. Na podstawie § 11 "Regulaminu udzielania zamówień sektorowych" Zamawiający 

zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji. 
4. Informacji w sprawie udzielą : 

• W sprawach technicznych - Wiesław Dubiel 661 468 649, w dniach od poniedziałku 
do piątku, w godzinach od 8™ do 14™ 

• W sprawach formalnych - Grzegorz Dąbrowski 661 434 244, w dniach od 
poniedziałku do piątku, w godzinach od 8™ do 14™. 

11. WYMAGANIA TECHNICZNO - E K S P L O A T A C Y J N E . 

Wymagania - niespełnienie, których powoduje odrzucenie oferty. 

Niespełnienie wymagań dotyczących dopuszczenia do obrotu wynikających z ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) - powoduje odrzucenie 

12. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: 

Załącznik Nr 1 - Wykaz elementów podlegających legalizacji. 
Załącznik Nr 2 - Oferta. 
Załącznik Nr 3 - Wzór umowy. 
Załącznik Nr 4 - Klauzula art. 13 RODO 

oferty. 
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