
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM  

 

1. Zamawiający 
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Puławach 
ul. Izabelli 6 
24-100 Puławy 
adres internetowy : www.opec.pulawy.pl 
 

2. Tryb zamówienia 
Postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, niepublicznego z zachowaniem zasad określonych Regulaminem 
zakupów OPEC Sp. z o.o. w Puławach. Teść regulaminu dostępna na stronie 
internetowej przedsiębiorstwa www.opec.pulawy.pl. 
 

3. Przedmiot zamówienia 
Dostawa peletu drzewnego. Szczegółowy zakres realizacji zadania podany został  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

4. Wymagany termin realizacji Zamówienia niepublicznego 
Zamawiający wymaga dostawy w okresie od 10.09.2018r. do 30.04.2019r. 
 

5. Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu oraz ocena ich spełnienia 
 
5.1 O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

5.1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień; 

5.1.2  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,  

 a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia; 

5.1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie Zamówienia; 
 

5.2 W zakresie warunku wskazanego w punktach 5.1.1 - 5.1.3 ocena spełnienia 
warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez 
Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie 6.1.1. 

 

 



6. Potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
 
6.1 W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy 

z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia 
i dokumenty. 

 
6.1.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o 

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesiące przed terminem 
składania ofert. 

6.1.2 Potwierdzenie statusu podmiotu w VAT jako czynnego. 
 

7. Opis kryteriów i sposób oceny ofert 
Kryterium wyboru ofert będzie cena-100%( z jednoczesnym spełnieniem 
wymaganych warunków formalnych i merytorycznych) 
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą cenowo. 
 

8. Zamówienia uzupełniające 
Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających 
 

9. Wadium 
Zamawiający nie przewiduje wadium w niniejszym postępowaniu. 
 

10. Termin związania ofertą 
Wymagany termin związania Ofertą wynosi min 30 dni od daty terminu upływu 
składania Ofert. 
 

11. Unieważnienie postępowania 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania 
przyczyny. 
 
 
 

 

 

 


