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PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 26 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

1.Nazwa i adres Zamawiającego. 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Pokoju 26, 
21-500 Biała Podlaska Krajowy Rejestr Sądowy Rejestr Przedsiębiorców KRS 00000 86154; Kapitał 
Spółki 13 973 000,00zł. Numer identyfikacyjny NIP 537-00-01-649; tel. (083) 342-55-98,  
fax (083) 342-59-88 Strona: www.pecbp.pl   Adres e-mail: sekretariat@pecbp.pl   
Godziny urzędowania:  700-1500 

2. Określenie trybu zamówienia 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie  regulaminu wewnętrznego zamówień niepodlegajacych ustawie „PZP” w Przedsiębiorstwie 
Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Biała Podlaska   wprowadzonego uchwałą 
Zarządu PEC Sp. z o.o. nr 9/2017 z dnia 01.07.2017 r. którego treść zamieszczona jest  na stronie 
internetowej  Zamawiającego www.pecbp.pl. Zamówienie nie podlega  przepisom ustawy z dnia 
29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz.1579). Wyłączenie  na 
podstawie art. 132 ust.1 pkt 3 i art. 133 ust.1 ustawy. 
3.Sposób uzyskania SIWZ. 
SIWZ wraz z załącznikami  znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego. 
4.Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia.  
Przedmiotem  zamówienia jest dostawa materiałów preizolowanych do budowy  sieci i przyłączy 
ciepłowniczych  zgodnie z załączonymi do specyfikacji schematami  montażowymi oraz zestawieniami 
materiałów.  
5.Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej i wariantowej. 
Zamawiający nie  dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
6.Termin wykonania zamówienia 

Termin dostawy: do  dnia  30 lipca 2018r. 
7. Opis warunków udziału w postępowaniu. 
1. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się dostawcy którzy spełniają warunki, dotyczące: 

a)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej 
b)sytuacji ekonomicznej lub finansowej  
c)zdolności technicznej lub zawodowej 

2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów § 22 ust. 
1 i ust. 2 pkt. 1-4 Regulaminu wewnętrznego  Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka  
3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu sprawdzając czy Wykonawca 
dany warunek „spełnia/nie spełnia”. 
Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa powyżej nastąpi na podstawie 
przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony w punkcie 8. 
Wykonawca, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony z postępowania, 
a jego oferta uznana zostanie za odrzuconą. 
8.  Wykaz oświadczeń i dokumentów  jakie Wykonawcy powinni dostarczyć w celu potwierdzenia      
spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków określonych w punkcie 7 Wykonawca ubiegający się 
o  zamówienie składa następujące dokumenty: 
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzający aktualny stan 
prowadzonej działalności. 
b) Oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w § 15 ust. 1  regulaminu wewnętrznego  
w  Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Biała Podlaska wg 
załącznika. 
2.Inne dokumenty które powinny stanowić ofertę: 

http://www.pecbp.pl/
mailto:sekretariat@pecbp.pl
http://www.pecbp.pl/


a) Wypełniony formularz  ofertowy  
b) Parafowany projekt umowy  
c) Schematy montażowe w oferowanej technologii z szczegółowymi zestawieniami materiałów 
preizolowanych zawierającymi ceny jednostkowe dla poszczególnych zadań. 
d) Dokumenty potwierdzające  zgodność z normami  i wymaganiami szczegółowymi oraz stosowne 
dokumenty  dopuszczające wyroby do stosowania w budownictwie według stanu prawnego 
obowiązującego w terminie dostawy. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz  
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Dostawcę.  
Brak dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu wyszczególnionych 
przez Zamawiającego w punkcie 8 i brak ich uzupełnienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy 
z postępowania przetargowego. 
9.Informacje na temat wadium. 
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
10. Opis sposobu obliczenia ceny 
Wykonawca określi w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ, kwotę wynagrodzenia 
określając cenę netto i  brutto dostawy. 
11. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, znaczenie tych 
kryteriów i sposób oceny ofert 
1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, która będzie spełniać warunki określone 
w   Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
Cena -  90% 
Oferowane rury preizolowane CONTI z barierą antydyfuzyjną - 10% 
Obliczenie ilości punktów  dokonane zostanie na podstawie następującego wzoru:  
kryterium : cena oferty:   C=(Cmin /C) x W   
C – ilość punktów obliczona dla kryterium cena  
Cmin – cena brutto najtańszej oferty, 
C – cena brutto rozpatrywanej oferty, 
W – waga kryterium  (W = 90). 
Kryterium  rury preizolowane CONTI z barierą antydyfuzyjną: 
Dostawca oferujący rury preizolowane w technologii CONTI z barierą dyfuzyjną otrzyma 10 pkt, 
oferujący materiały standardowe 0 pkt. 
Wybrana zostanie oferta z najwyższą ilością punktów. 
12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
Oferta  musi  zostać  złożona  w: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością  ul. Pokoju 26;  21-500 Biała Podlaska do dnia 22.06.2018r. do godziny  1200(w 
sekretariacie Zamawiającego pokój nr 8)  oraz oznakowana następująco: „ Oferta- dostawa materiałów 
preizolowanych  nie  otwierać przed   22.06.2018. godz.12:10 ”. 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka 
z  ograniczoną odpowiedzialnością ul. Pokoju 26;  21-500 Biała Podlaska  pokój nr 19 (świetlica) 
Termin otwarcie ofert: w dniu  22.06.2018 r. o godzinie 1210 . 
13.Termin związania ofertą. 
Termin  związania  ofertą  upływa po 30  dniach  od  terminu  składania  ofert. 
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                                       Zatwierdzam 
  


