
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

Na podstawie art. 132 ust.1 pkt 3 ustawy oraz art. 133 ust.1 Prawo zamówień publicznych do 
udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów w/w ustawy. 
Postępowanie jest prowadzone na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, 
usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej w Miejskim Przedsiębiorstwie 
Energetyki Cieplnej w Gostyninie Sp. z o.o.” 

 
I. ZAMAWIAJĄCY: 

     Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gostyninie Sp. z o.o. 

     ul. Kolejowa 24, 09-500 Gostynin, woj. mazowieckie 

     tel./fax: 24 235-28-88 

e-mail: mpecsieci@interia.pl 
 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:  

Dostawa pomp – znak Rem RS II/21. 
 

2) Rodzaj zamówienia: dostawa 

3) Określenie przedmiotu zamówienia oraz zakresu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomp cyrkulacyjnych ciepłej wody użytkowej i 
pomp obiegowych centralnego ogrzewania do remontowanych węzłów cieplnych. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 
Załącznik nr 1 do ogłoszenia Rem RS II/21. Formularz ofertowy – Dostawa pomp.  

3. Oferta musi obejmować całość zamówienia. 
4. Zamawiający dopuszcza zmianę urządzeń na inne o parametrach jak niżej.   

4.1. Pompy mają charakteryzować niskim poborem energii o współczynniku 
efektywności energetycznej EEI<=0,20 

4.2.  W pompach obiegowych centralnego ogrzewania o średnicy przyłączeniowej                    
DN 32, DN 40, DN 50 wymaga się zastosowania przyłączy kołnierzowych 
PN6/10/16 - uniwersalnych. 

5. Termin wykonania zamówienia: 3 tygodnie od dnia otrzymania zamówienia od 
Zamawiającego. 

6. Wykonawca dostarczy zamówione urządzenia na własny koszt na adres Zamawiającego. 
7. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone urządzenia – zgodnie warunkami 

producenta - nie mniej niż 24 m-ce od daty dostawy do Zamawiającego. 
8. Termin płatności faktur 30 dni od dnia odebrania faktury przez Zamawiającego.  

 
III. WADIUM  

      Informacja na temat wadium:  nie jest wymagane. 



IV. PROCEDURA 

1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  przetarg nieograniczony. 

2) KRYTERIA OCENY OFERT:  cena 100% 

3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

    3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępne ogłoszenie o zamówieniu wraz z 
Załącznikiem nr 1: www.mpec.wgostyninie.pl 

   3.2)  Termin składania ofert:  25.02.2021 r. do godz. 12.00;  

miejsce: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gostyninie Sp. z o.o. 
            ul. Kolejowa 24, 09-500 Gostynin, woj. mazowieckie (sekretariat). 

 
   3.3)  Oferty należy składać w zaklejonych i opisanych kopertach (na kopercie należy 

zamieścić: nazwę Oferenta,  nazwę przedmiotu zamówienia oraz dopisek – nie otwierać 

przed 25.02.2021 r. godz. 12.15.  

   3.4.)  Termin otwarcia ofert: 25.02.2021r. godz. 12.15;  

miejsce: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gostyninie Sp. z o.o. 
            ul. Kolejowa 24, 09-500 Gostynin, woj. mazowieckie. 

 

V. UWAGI  KOŃCOWE 

Zamawiający zastrzega sobie, bez podania przyczyn, prawo do unieważnienia lub 
odwołania przetargu, bądź zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty. Z 
tego tytułu nie przysługuje Oferentowi żadne roszczenie wobec zamawiającego. 
Informacja o zaistnieniu takiej sytuacji zostanie niezwłocznie opublikowana na stronie 
internetowej  Zamawiającego oraz przesłana uczestnikom postępowania na piśmie. 

 

  

  

 
 


