
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU  

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego. 
(Ne obowiązuje Ustawa Prawo zamówień publicznych - warunki udzielenia zamówienia określone w SIWZ). 

 
 
Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Termal” S.A. w Lubinie, ul. Tysiąclecia 3, 59-300 Lubin, 

fax (076) 74-98-298 
 

Ogłasza przetarg na:  

„Budowę węzła ciepłowniczego na stadionie piłkarskim Zagłębia Lubin”  
Miejsce realizacji:  

Lokalizacja w Lubinie, zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w SIWZ. 

 
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych. 
 
Termin realizacji zamówienia:  
 

Termin wykonania 15.12.2009r,  
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:  

 
SIWZ można pobrać (po złożeniu pisemnego wniosku zawierającego nazwę i dane adresowe Oferenta) w siedzibie 
Zamawiającego pok. 26 w godzinach od 700 do 1500. Na wniosek Oferenta Zamawiający prześle SIWZ za zaliczeniem 
pocztowym. Oferent pobierający SIWZ ze strony internetowej www.termal.pl przesyła Zamawiającemu informację 
(poczta, fax, e-mail termal@termal.pl) o udziale w postępowaniu przetargowym (zawierającą jego dane adresowe). 
Schematy stanowiące Załącznik nr 1 do SIWZ dostępne są w formie elektronicznej (do pobrania ze strony internetowej 
Zamawiającego, przesłane na adres poczty elektronicznej Oferenta). Schematy dostępne są także do wglądu w siedzibie 
Zamawiającego. 

 
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenia:  

Kryterium oceny oferty jest cena 100%.  

 

Wadium:  5 000,00 zł (pięć tysięcy zł). 

 
Pracownik upoważniony do kontaktów z Oferentami : 

- Zbigniew Romanek - tel. (076) 74 98 266 w sprawach technicznych przedmiotu zamówienia, 

- Piotr Ziemlicki - tel. (076) 74 98 306 w sprawach technicznych przedmiotu zamówienia, 

- Aleksander Dychała – tel. (076) 74 98 290 w sprawach procedury postępowania przetargowego. 
 
Oferty należy składać:  

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Kancelaria (pokój nr 27) Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki 

Cieplnej „Termal” S.A. w Lubinie, ul. Tysiąclecia 3, 59-300 Lubin, nie później niż do dnia 10.09.2009 roku  

do godziny 1200. 
 

Termin otwarcia ofert:  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.09.2009r. o godzinie 1220 w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna II piętro). 
 
Termin związania ofertą: 60 dni od dnia terminu składania ofert. 
 

 
Lubin, dnia 02.09.2009 r.  


