
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU S E K T O R O W Y M 
o wartości zamówienia nie przekraczającego 30 000 euro 

1. Zamawiający 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. 
06 - 400 Ciechanów, ul. Tysiąclecia 18 tel. (23) 672 33 58, fax. (23) 672 21 60 
e-mail: pec@pecciechanow.pl, biuro@pecciechanow.pl 

2. Przedmiot zamówienia 
A) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci, komory ciepłowniczej 

związanych z przebudową sieci ciepłowniczej w ul. Mleczarskiej w Ciechanowie. 

B) Dezagregacja grupowego węzła cieplnego w budynku przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich 12 w Ciechanowie. 

3. Warunki udziału w postępowaniu 
Złożenie dokumentów, o których mowa w Zapytaniu ofertowym. 

4. Sposób uzyskania Zapytania ofertowego 
Zapytanie ofertowe można uzyskać u Zamawiającego w Dziale logistyki, gospodarki 
materiałowej i administracji w godz. od 8°° do 14°°, pocztą , pocztą elektroniczną na pisemny 
wniosek Dostawcy lub pobrać ze strony www.pecciechanow.pl 

5. Tryb udzielenia zamówienia sektorowego 
Zapytanie ofertowe. 

6. Miejsce i termin składania ofert 
Ofertę należy złożyć lub przesłać w formie elektronicznej do Zamawiającego w terminie do 
dnia 28.09.2020r. do godz. 13°°. 

7. Termin realizacji zamówienia 

Zadanie A) 
30.06.2021 r - projekty budowlane wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na 
budowę i przebudowy sieci ciepłowniczej oraz komory ciepłowniczej 
31.07.2021 r - projekty wykonawcze sieci, komory, kosztorysy, STWIOR 
Zadanie B) 

15.01.2021r - projekty budowlane wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na 
budowę 
30.01.2021r - projekty wykonawcze, kosztorysy, STWIOR, projekty organizacji ruchu 

8. Informacje o charakterze ; prawnym , ekonomicznym , finansowym , 
technicznym oraz kryteria oceny 
Podane w Zapytaniu ofertowym. 

9. Informacje dodatkowe 
Informacji w sprawie udzielą : 
• w sprawach technicznych - Mariusz Wilkowski tel. 661 468 425 w dniach od poniedziałku 

do piątku, w godzinach od od 8°° do 14°° 
• w sprawach formalnych Grzegorz Dąbrowski tel. 661 434 244, od poniedziałku do piątku, 

w godzinach od 8°° do 14°° 

Ciechanów, dnia 09.09.2020r. 
Zatwierdzam: 

mailto:pec@pecciechanow.pl
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