
Łomża, dnia 09.02.2021r. 

Oznaczenie sprawy: 

TEIR/PU/02/2021 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

1.  ZAMAWIAJĄCY 

1.1.  Nazwa i adres Zamawiającego: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o., do kontaktów: Adam Florczyk, 

ul. Kopernika 9a, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. (86) 215-28-02, fax (86) 216-54-36, e-mail 

TEIR@mpec.lom.pl, www.mpec.lom.pl. 

1.2.  Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: (taki jak w pkt. 1.1). 

1.3.  Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia: (taki jak w pkt. 

1.1). 

2.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

2.1.  Opis 

1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: dostawa węzła cieplnego 

Opis przedmiotu zamówienia: dostawa jednego  kompaktowego dwufunkcyjnego węzła cieplnego (co., 

cwu.) o mocy po stronie co. 527,9 kW, o mocy po stronie cwu. 223,4 kW do zamontowania w obecnie 

realizowanym przez Spółdzielnię Mieszkaniową PERSPEKTYWA budynku mieszkalnym  wielorodzinnym 

przy ul. Zawadzkiej 63 w Łomży. 

2) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Na terenie miasta Łomża. 

3) Nomenklatura 

a) Wspólny słownik zamówień (CPV): 50-41-00-00 

4) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie 

5) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie 

2.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 30.05.2021r. 

3. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 
3.1. Warunki uczestnictwa. 

1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i 

formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i 

techniczne: W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w siwz. 

4. TRYBY 

Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego. W niniejszym 

postępowaniu nie miały zastosowania przepisy Ustawy  z dnia 11 września  2019r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.2019 z póź. zmianami w 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275). 

4.1. Kryteria oceny ofert: Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: najniższa cena. 

4.2. Informacje administracyjne 

1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: 

dostępne do 23.02.2021r. 

2) Termin składania ofert: 03.03.2021r. godzina 10
30

. 

3) Termin związania ofertą: liczba dni: 30 od ostat. term. skład. ofert. 

4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 03.03.2021r, godzina 11
00

, w siedzibie Zamawiającego w 

Łomży ul. Kopernika 9a. 
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