
OGŁOSZENIE 

Przetarg w formie zapytania o cenę. Zamówienie sektorowe poniŜej progów stosowania ustawy PZP. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „TERMAL” SA ul. Tysiąclecia 3, 59-300 Lubin, fax (076) 74-98-298, 

zaprasza do składanie ofert na dostawę pomp. 

 

Przedmiot zamówienia: 

Dostawa w okresie od 01.11.2009r. do 31.10.2010r. do magazynu MPEC „TERMAL” S.A. w formie depozytu  

po jednej sztuce pomp obiegowych centralnego ogrzewania, modulowanych elektronicznie o parametrach: 

 

- Pompa nr 1 – Q=5,4 m3/h, Hp=10,0 mH2O, wykonanie gwintowe Rp 1 1/4”, długość zabudowy Lo=180mm, 

- Pompa nr 2 – Q=10,8 m3/h, Hp=8,0 mH2O, wykonanie kołnierzowe Dn 40, długość zabudowy Lo=250mm 

- Pompa nr 3 – Q=14,0 m3/h, H=7,0 mH2O, wykonanie kołnierzowe Dn 50, długość zabudowy Lo=280mm 

 

Oferent moŜe zaproponować odpowiedniki ww. pomp jedynie, jeśli posiadają takie same lub lepsze parametry 

techniczne. Odpowiedniki muszą posiadać identyczne wymiary montaŜowe, lub w zestawie zawierać 

odpowiednie układy przejściowe umoŜliwiające montaŜ bez dokonywania zmian w instalacji węzła cieplnego. 

Przedmiot zamówienia moŜe zostać podzielony na części (podział zgodnie z parametrami pomp). 

 

Warunki: dostawy, obsługi depozytu i płatności: 

1. Dostarczone pompy będą stanowić depozyt MPEC ”TERMAL” S.A. 

2. MPEC „TERMAL” S.A. pobiera pompy z depozytu wyłącznie w przypadku awarii i konieczności wymiany pomp 

zainstalowanych w swoich węzłach cieplnych. 

3. MPEC „TERMAL” S.A. informuje pisemnie Dostawcę o pobranych z depozytu pompach, informacja stanowi 

podstawę do wystawienia przez Dostawcę faktury VAT za pobraną pompę. Dostawca zobowiązuje się w ciągu 

7 dni uzupełnić depozyt o pompy pobrane przez MPEC „TERMAL” S.A. 

4. Dostawca akceptuje 30-sto dniowy termin płatności (płatność realizowana przelewem 30 dni od otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury VAT.) 

 
Kryteria wyboru oferty: 

Kryterium oceny oferty jest cena [100%]. 

 
Warunki przystąpienia do przetargu:  

1. Oferty naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „TERMAL” S.A. 

ul. Tysiąclecia 3, 59-300 Lubin do dnia 16.10.2009r. do godziny 12.00. 

2. Oferta musi być pisemna (przesłana faksem) z dopiskiem „Przetarg - depozyt pomp”  

3. Oferta musi zawierać, nazwę Oferenta, adres siedziby, dane kontaktowe, cenę netto oferty wraz 

wyszczególnieniem cen za poszczególne pompy. 

4. Oferent moŜe złoŜyć oferty częściowe. Na jedną część zamówienia Oferent moŜe złoŜyć maksymalnie jedną 

ofertę.  

5. Oferta musi dodatkowo zawierać oświadczenie Oferenta, Ŝe: 

- zgadza się z warunkami dostawy, obsługi depozytu i płatności, oraz niniejszymi warunkami przystąpienia  

do przetargu, 

- w przypadku wybrania jego oferty przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie  

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dokumenty nadania NIP i REGON, 

- akceptuje 60 dniowy termin związania z ofertą liczony od dnia złoŜenia oferty. 

6. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub uniewaŜnienia przetargu bez podania przyczyny. 

Pracownik upowaŜniony do kontaktów z Oferentami: 

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

• Aleksander Dychała – tel. (076) 74 98 290 w sprawach procedury postępowania. 
Lubin, dnia 02.10.2009 r.  


