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Znak sprawy: TP/POIS/03/019/2021      Puławy, dnia 24.02.2021 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA -  BRAK OFERT 

Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz formalno-prawnej w 

zakresie: 

1. Kompletnych dokumentacji projektowych dla przyłączy cieplnych do budynków 

przy ul Skowieszyńskiej C,D,E w Puławach. 

2. Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej zgodnie z Warunkami 

Technicznymi Nr TP 05/2019, TP 06/2019, TP 07/2019 z dn.28.03.2019 oraz 

aktualizacją zmian z dnia 12.01.2021. 

3. Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonawstwa przedsięwzięcia 

będącego przedmiotem umowy. 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

71321200-6- Usługi projektowania systemów grzewczych 

71322200-3- Usługi projektowania rurociągów 

Wykonanie dokumentacji objęte przedmiotem zamówienia będzie realizowane w ramach 

projektu pn.: 

„Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej, 

przebudowę i budowę osiedlowych sieci cieplnych i węzłów indywidualnych skutkująca 

likwidację węzłów grupowych w mieście Puławy”(Działanie 1.5.) współfinansowanego ze 

środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020, w związku z wnioskiem o dofinansowanie nr POIS.01.05.00-00-0028/19. 

 

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w trybie przetargu 

nieograniczonego, o którym mowa w § 5 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. 

Ogłoszenie zostało przekazane do publicznej wiadomości w dniu 09.02.2021r. poprzez 

opublikowanie jego treści na stronie internetowej oraz w Bazie Konkurencyjności  

Funduszy Europejskich POIiŚ 2014-2020 pod adresem: 

www.bazakonkurencyjosci.funduszeeuropejskie.gov.pl .Publiczne otwarcie ofert nastąpiło  

w siedzibie OPEC Sp. z o. o. w Puławach w dniu 23.02.2021r. o godz. 12:10 w sali 

konferencyjnej (zgodnie z ogłoszeniem i SWZ). 

 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

w Puławach ul. Izabelli 6, 24-100 Puławy jako Zamawiający – zawiadamia, że w niniejszym 

postępowaniu, którego przedmiotem jest: Opracowanie dokumentacji projektowej  

i kosztorysowej dla przyłączy cieplnych do budynków przy ul Skowieszyńskiej C,D,E  

w Puławach znak sprawy TP/POIS/03/019/2021 – udział wzięli nw. Wykonawcy, tj.: 

• Brak ofert 

http://www.opec.pulawy.pl/
http://www.bazakonkurencyjosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Jednocześnie OPEC Sp. z o.o. w Puławach jako Zamawiający zawiadamia, że w wyniku 

przeprowadzonego postępowania przetargowego dotyczącego niniejszego zamówienia nie 

dokonano wyboru oferty z powodu braku ofert. 

 Zawiadomienie o wyniku postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej jest 

przekazane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej 

Zamawiającego pod adresem www.opec.pulawy.pl zakładka: Przetargi i Ogłoszenia → 

Przetargi. oraz na stronie internetowejwww.bazakonkurencyjosci.funduszeeuropejskie.gov.pl . 

http://www.opec.pulawy.pl/
http://www.bazakonkurencyjosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

