
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM 
o wartości zamówienia przekraczającego 30 000 euro 

1. Zamawiaiacy 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z co. 
06 - 400 Ciechanów, ul. Tysiąclecia 18 tel. (23) 672 33 58, fax. (23) 672 21 60 

2. Przedmiot zamówienia 
Dostawa paliwa (biomasa) w okresie od 2022r. do 2023 roku w poniższym wolumenie: 

Rok Kwartał Ilość (GJ) 
2022* IV 60 000 
2023 1, II, III, IV 257 000 

* w przypadku przesunięcia daty rozruchu instalacji elektrociepłowni biomasowej 
na rok 2023 wolumen określony na rok 2022 należy uznać za niebyły, a w roku 2023 
zostanie proporcjonalnie zmniejszony w zależności od terminu uruchomienia 
instalacji. 

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 w godz. 8°° do 14°° 
, pocztą , pocztą elektroniczną na pisemny wniosek Wykonawcy lub pobrać ze strony 
www, pecciechanow. pl 

5. Tryb udzielenia zamówienia sektorowego 
Zapytanie ofertowe. 

6. Mieisce i termin składania ofert 
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 10.07.2020r do godz. 13°° 

7. Termin realizacji zamówienia 
Pożądany termin realizacji zamówienia: 
Zgodnie z harmonogramem dostaw. 

8. Wadium 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

9. Termin związania oferta - 30 dni 

10. Informacie o charakterze : prawnym , ekonomicznym , finansowym . technicznym 
oraz kryteria oceny: 

Podane w Zapytaniu ofertowym. 

11. Informacje dodatkowe 
Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są : 

• W sprawach technicznych - Paweł Kuskowski - tel. 661 434 377 , w dniach od 
poniedziałku do piątku, w godzinach od 8°° do 14°° 

• W sprawach technicznych - Stefan Leśniewski - tel. 601 518 663, 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°°. 

Ciechanów , dnia 24 czerwiec 2020r. 

Zatwierdzam: 

UtrMatgorzalnNiestępska , 


