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Nr sprawy 6/21 

Ogłoszenie 

o przetargu nieograniczonym na dostawę elementów preizolowanych do budowy podziemnych 

sieci ciepłowniczych. 

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego 

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.  

ul. Henryka Trębickiego 3 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

tel. 29 74 625 37   

www.zecostrow.pl    

e-mail: przetargi@zecostrow.pl 

 

I. Tryb i rodzaj zamówienia 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień sektorowych na 

dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostrowi 

Mazowieckiej”. W postępowaniu nie obowiązują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony. 

3. Rodzaj zamówienia – dostawa. 

II. Określenie przedmiotu zamówienia 

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Dostawa elementów preizolowanych do 

budowy podziemnych sieci ciepłowniczych”. 

2. Skrócony opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów preizolowanych do budowy podziemnych sieci i 

przyłączy ciepłowniczych, wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do SWZ. 

3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia 

(SWZ). 

III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 28 dni od terminu 

zawarcia umowy. 

IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych. 

V. Wadium  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

VI. Warunkiem udziału w przetargu jest spełnienie wymagań określonych w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia (SWZ). 

SWZ  można bezpłatnie odebrać w biurze ZEC Sp. z o.o. ul. Henryka Trębickiego 3, w dni robocze w 

godzinach 800 ÷ 1400  lub pobrać na stronie internetowej www.zecostrow.pl 

VII. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:   

 w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia - Mariusz Zaniewski tel. 602 186 505   

 w sprawach procedury - Bogdan Śladewski tel. 602 733 626   

Informacji można uzyskać w dni robocze w godzinach 800 ÷ 1400. 

VIII. Oferty należy składać w terminie do dnia 10.05.2021r. do godz. 11.00. 

IX. Wymagany termin związania złożoną ofertą do 08.06.2021r. 

X. Zamawiający  zastrzega sobie prawo do odstąpienia od postepowania przetargowego. 

  

                                                                                                                                

Prezes Zarządu 

Wojciech Tyl 
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