
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ 
w Ciechanowie 

Spółlca z o.o. 
ul. Tysiąclecia 18 

06-400 Ciechanów 

NZ - 242 - 05/2020 

Ciechanów, dnia 28.02.2020r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

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

ul. Tysiąclecia 18; 0 6 - 4 0 0 Ciechanów 
tel. (23) 672 33 58 fax (23) 672 21 60 
e-mail: pec@ciechanow.pl www.pecciechanow.pi 

Wpisane do K R S nr 0000134317 - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców; kapitał 
zakładowy 10 710 770,00 PLN 

NIP 5 6 6 - 0 0 0 - 5 2 - 6 5 R E G O N 130 116 147 

1. TRYB I KATEGORIA ZAMÓWIENIA 

Tryb zamówienia - zapytanie ofertowe. 
Kategoria zamówienia - usługa/dostawa. 

2. TRYB POSTĘPOWANIA 

Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych. 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Sukcesywna obsługa sprzętowa realizowanych w roku 2020 przez Dział Inwestycji zadań 
związanych z budową sieci i przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta oraz dostawa 
piasku przesianego 0-2 mm. 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Obsługa sprzętowa w zakresie: 
• usługi koparko ładowarki 
• usługi koparko ładowarki z młotem hydraulicznym 
• usługi koparki obrotowej 
• usługi minikoparki 
• usługi samochodu ciężarowego 10T 
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• usługi samochodu ciężarowego 15T 
• usługi samochodu ciężarowego 20T 
• usługi samochodu ciężarowego 25T 
• usługi wywozu i utylizacji ziemi samochód 20T 

2. Dostawa piasl<u przesianego 0-2 mm. Na terenie miasta Ciechanów. 
• dostawa piasku samochodem ciężarowym 15 T 
• dostawa piasku samochodem ciężarowym 20 T 
• dostawa piasku samochodem ciężarowym 25 T 

3. Wykonywanie przedmiotu umowy będzie odbywać się na podstawie pisemnych zleceń 
cząstkowych kierowanych przez Zamawiającego do Wykonawcy, w których 
każdorazowo zostanie określony wymagany zakres prac oraz termin (w tym godzina) ich 
wykonania. 

4. Zlecenie cząstkowe, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Zamawiający będzie 
przekazywać Wykonawcy na adres poczty elektronicznej: lub 
pod numerem telefonu Złożenie zlecenia nastąpi w dni robocze od 
poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.30 Data i godzina wysłania e- maila 
lub kontaktu telefonicznego jest datą i godziną złożenia zlecenia. Wykonawca 
zobowiązany jest do niezwłocznego ( w czasie do 0,5 h od otrzymania zlecenia) 
potwierdzenia w tej samej formie przyjęcia lub odmowy przyjęcia zlecenia. 

5. Zamawiający może złożyć zamówienie najpóźniej na 24 godziny przed terminem 
wykonania zlecenia. 

6. Zamawiający nie gwarantuje częstotliwości ani terminów zleceń cząstkowych, jak 
również minimalnej ani maksymalnej ilości oraz wartości zleceń w okresie 
obowiązywania umowy. 

Formularz oferty stanowi Załącznik Nr 1 do Zapytania 

5. POŻĄDANY/WYMAGANY TERMIN REALIZACJI 

Termin realizacji II - IV kwartał 2020r. 

6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

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@pecciechanow.pl, pec(a)pecciechanow.pl 
w terminie do dnia 16.03.2020r. do godz. 13°° 

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. 
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8. KRYTERIUM OCENY OFERTY 

Cena oferty - 100% 

9. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Niniejsze postępowanie nie podlega na podstawie art. 133 ust.1 w związku z art. 132 ust.1 
pkt 3 przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 
z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) 

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

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

4. 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°° do 14°°. 

10. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

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


