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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
I.   1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., ul. Płocka 30/32, 87-800 

Włocławek. 
I. 2) TELEFON, FAKS, E-MAIL: tel. 54 241 74 00, faks 54 213 74 01, e-mail mpec@mpec.com.pl . 
I. 3) ADRES STRONY INTERNETOWEJ: www.mpec.com.pl . 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
II. 1)  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II. 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych” 
II. 1.2) Rodzaj zamówienia: dostawa 
II. 1.3) Skrócony opis przedmiotu zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych do magazynu  
MPEC Sp. z o.o. we Włocławku   przy ul. Płockiej 30/32 we Włocławku, z zastrzeżeniem zapisów 
zawartych w treści umowy, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ. 

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Szczegółowym Opisie Przedmiotu 
Zamówienia (SOPZ), stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Ceny jednostkowe asortymentu 
stanowiącego przedmiot umowy są cenami stałymi i nie podlegają zmianie w okresie 
obowiązywania umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wartości umowy 
maksymalnie do 35 % jej wartości. 

4. W zależności od bieżących potrzeb Zamawiający przewiduje również możliwość zwiększenia lub 
zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu będącego przedmiotem umowy. 

5. Zamawiający przewiduje również możliwość  zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia  
o asortyment nie objęty  SOPZ, o ile Wykonawca będzie nim dysponował. Wynagrodzenie za ten 
asortyment będzie obliczane przy zastosowaniu wysokości upustu procentowego 
zadeklarowanego przez Wykonawcę w ofercie. 

6. Termin realizacji poszczególnych dostaw nie może przekroczyć czasu dostawy ustalonego  
w treści umowy, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ. 

7. Zamówienia mogą być składane w następujących formach: faksem, drogą elektroniczną oraz 
pisemnie przez osoby upoważnione przez Zamawiającego. 

 

II. 2) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 r  
  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM  
I TECHNICZNYM 
 
III. 1)     WADIUM  - nie dotyczy 
III. 2)  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH  WARUNKÓW 
III. 2.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający odstępuje od opisu spełnienia warunków w tym zakresie, 

III. 2.2)  Wiedza i doświadczenie 

mailto:mpec@mpec.com.pl
http://www.mpec.com.pl/


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający odstępuje od opisu spełnienia warunków w tym zakresie, 

III. 2.3)  Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający odstępuje od opisu spełnienia warunków w tym zakresie, 

III. 2.4)  Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający odstępuje od opisu spełnienia warunków w tym zakresie. 

III. 2.5)  Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający odstępuje od opisu spełnienia warunków w tym zakresie, 
 

SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV. 1)     TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA 
IV.1.1)  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych  

w MPEC Sp. z o.o. we Włocławku.  
IV.  2)    KRYTERIA OCENY OFERT 
IV. 2.1)  Kryteria oceny ofert:  

 Cena 100% 
IV.  3)    INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

http://www.mpec.bipgov.net/przetargi.html . 
IV.3.2)   Termin i miejsce składania ofert: 31 stycznia  2020 r. godzina 9.00., miejsce: Miejskie Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek, Sekretariat Prezesa Zarządu. 
IV.3.3)    Termin zawiązania ofertą: okres w dniach: 60 (od  terminu składania ofert). 
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