
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ 
w Ciechanowie 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Tysiąclecia 18 

06-400 Ciechanów 

Ciechanów, dnia 02.06.2021r. 

NZ-242-13/2021 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Przedsiębiorstwo Energetyl<i Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. 

ul. Tysiąclecia 18; 06 - 400 Ciechanów 

tel. (23) 672 33 58 

e-mail: pec@pecciechanow.pl www.pecciechanow.pl 

Wpisane do KRS nr 0000134317 - Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi XX 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 

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 

Zakup i dostawa urządzenia: Kalorymetr izoperiboliczny z kompletnym wyposażeniem 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

- Kalorymetr izoperiboliczny z kompletnym wyposażeniem, gotowy do pracy; 

- Urządzenie do pomiaru kaloryczności paliw stałych (węgiel kamienny, biomasa - zrębka 
drzewna) i płynnych; 

- Urządzenie zgodne z normami ISO i PN, przeznaczone do pracy w laboratorium 
akredytowanym; 
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- Urządzenie zawierające materiały el<sploatacyjne umożliwiające co najmniej 500 spaleń; 

- Możliwość podłączenia do komputera i exportu danych; 

- W cenie urządzenia proszę przewidzieć przegląd po roku eksploatacji, łącznie ze sprawdzeniem 
ciśnieniowym bomby kalorymetrycznej, wraz z kosztami dojazdu; 

- Gwarancja co najmniej 12 miesięcy; 

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji (kalibracji) urządzenia w języku polskim 

- Oferta musi zawierać koszt kompletnego urządzenia, koszt dostawy, instalacji i uruchomienia 
oraz szkolenia pracowników. 

5. POŻĄDANY/WYMAGANY TERMIN REALIZACJI 

Termin realizacji dostawy urządzenia - do 30.06.2021r. 
1 

6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu. 

2. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z (Załącznik Nr 1 - Oferta). 

3. Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej do Zamawiającego za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres: przetargi(g)pecciechanow.pi w terminie do dnia 09.06.2021r. do godz. 
12°° 

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 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. 

8. KRYTERIUM OCENY OFERTY - Cena oferty 100% 

9. INFORMACJE DODATKOWE 

a) 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). 

b) 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 

c) Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy podpisania umowy zgodnie z 
postanowieniami Zapytania ofertowego. 

d) Zapłata następować będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT. 
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e) Na podstawie § 27 ust. 4 "Regulaminu udzielania zamówień sektorowych" Zamawiający 
zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji. 

f) Zgodnie z § 20 ust. 1 pkt b "Regulaminu udzielania zamówień sektorowych" Zamawiający 
może wykluczyć Wykonawców, którzy w okresie ostatnich 12 miesięcy przed wszczęciem 
postępowania, realizując zamówienia dla Zamawiającego, nie uzyskali akceptacji do dalszej 
współpracy w wyniku przeprowadzonej przez Zamawiającego oceny Wykonawcy 
dokonywanej na podstawie wewnętrznych procedur zamawiającego; 

g) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę który nie 
wykonał lub nienależycie wykonał wcześniejszego zamówienia na rzecz Zamawiającego, 

h) 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.) 

i) Informacji w sprawie udzielą : , 

• W sprawach technicznych - Piotr Rogoziński tel. 517 020 492, w dniach od poniedziałku do 
piątku, w godzinach od 8°° do 14°° 

• W sprawach formalnych - Paweł Kuskowski tel. 601 382 985, w dniach od poniedziałku do 
piątku, w godzinach od 8°° do 14°°. 

j) Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej. 

10. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: 

Załącznik Nr 1 - Oferta, 

Zatwierdził: 

Prokurent Spółki Prezes Zarządu 
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