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Numer postepowania: TP/POIS/03/018/2021 

Puławy dnia, 08.02.2021r. 

           

        

   

Zapytanie ofertowe 

1. Zamawiający 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Puławach 

ul. Izabelli 6 

24-100 Puławy 

Tel.: 81 450 2020, fax: 81 450 2021 

adres internetowy : www.opec.pulawy.pl; sekretariat@opec.pulawy.pl 

 

2. Tryb postępowania / podstawa prawna/ 

1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą rozeznania rynku w trybie 

zapytania ofertowego, o którym mowa w § 4 Regulaminu wewnętrznych procedur 

zawierania umów w ramach dofinansowania z POIiŚ 2014-2020 przez OPEC  

Sp. z o.o. w Puławach. Teść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej 

przedsiębiorstwa www.opec.pulawy.pl. w zakładce: Przetargi i Ogłoszenia → 

Regulaminy. 

2. Zamówienie realizowane jest w ramach działalności sektorowej, którego łączna 

szacunkowa wartość nie przekracza kwoty 443 000,00 EURO, od której 

uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii 

Europejskiej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 

grudnia 2017r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest 

uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii 

Europejskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2479).  

Zamówienie jest częścią większego zamówienia realizowanego pn: „Modernizacja sieci 

ciepłowniczej, budowa przyłącza cieplnego i węzłów indywidualnych skutkująca 

likwidację węzła grupowego w mieście Puławy” (Działanie 1.5.) współfinansowanego 

ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko 2014-2020, w związku z umową nr POIS.01.05.00-00-0023/18-00. 

3. Opis przedmiotu zamówienia (CPV) oraz warunki realizacji 

Przedmiotem zamówienia są: Usługi geodezyjne w zakresie tyczenia  

i inwentaryzacji powykonawczej sieci ciepłowniczych dla inwestycji 

realizowanych przez OPEC Sp. z o.o. w Puławach w 2021r.   

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 1. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

71355000-1 Usługi pomiarowe  

http://www.opec.pulawy.pl/
http://www.opec.pulawy.pl/
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Usługa objęta przedmiotem zamówienia będzie realizowana w ramach projektu pn.: 

„Modernizacja sieci ciepłowniczej, budowa przyłącza cieplnego i węzłów 

indywidualnych skutkująca likwidację węzła grupowego w mieście Puławy” (Działanie 

1.5.) współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w związku z umową nr 

POIS.01.05.00-00-0023/18-00. 

4. Numer Postępowania 

TP/POIS/03/018/2021 

5. Termin realizacji Zamówienia  

W terminie do dnia 31.12.2021r. 

6. Warunki płatności 

30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby zamawiającego.  

7. Kryteria oceny ofert 

Cena oferty brutto -100%  

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą cenowo. 

8. Miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy składać na formularzu ofertowym (załącznik nr 2) w siedzibie OPEC 

Sp. z o. o. w Puławach przy ul. Izabelli 6;   24-100 Puławy w sekretariacie do dnia: 

22.02.2021r. do godz. 12:00. 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie OPEC Sp. z o. o. w Puławach w dniu 

22.02.2021r. o godz. 12:10 w sali konferencyjnej. 

Oferta powinna być umieszczona w trwale zamkniętej kopercie zaadresowanej do 

Zamawiającego, z zaznaczeniem nazwy i adresu Wykonawcy składającego ofertę,  

z widocznym napisem: 

 

OFERTA- Usługi geodezyjne w zakresie tyczenia  

i inwentaryzacji powykonawczej sieci ciepłowniczych dla inwestycji realizowanych 

przez OPEC Sp. z o.o. w Puławach w 2021r.  Znak sprawy: TP/POIS/03/018/2021 

Nie otwierać, przed terminem otwarcia ofert tj. 22.02.2021r. godz. 12:10 

 

 

 

 

 

 


