
Ogłoszenie o zamówieniu: 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Płońsku Sp. z o.  o.  rozpoczyna postępowanie
mające na celu wyłonienie wykonawcy na: 

Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego -  dla
przedsięwzięć w ramach programu: 

 „Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” Oś priorytetowa I -

Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu”

konkurs nr POIS 01.05.00-IW.03-00-K04/18 zorganizowanym przez Narodowy Fundusz

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z terminem naboru od 31 maja 2018 r.

1) Oznaczenie zamawiającego;
Przedsiębiorstwo  Energetyki  Cieplnej  w  Płońsku  Sp.  z  o.  o.;  09-100  Płońsk;  ul.
Przemysłowa  2;  tel.:.(023)  662  33  88,  662  49 37  ;  fax.:  (023)  662  26  22  ;  e-mail:
kontakt@pecplonsk.pl  

2) Określenie trybu zamówienia;
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o  Regulamin
udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PEC w Płoń-
sku Sp. z o. o. 
Tryb postępowania – przetarg nieograniczony .

3) Sposób udostępnienia specyfikacji ;
Zamawiający  udostępnia  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  oraz
załączniki niezbędne do złożenia oferty do pobrania pod ogłoszeniem.

4) Opis przedmiotu zamówienia;
Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
◦ 71520000-9 – usługi nadzoru budowlanego
◦ 71540000-5 – usługi zarządzania budową
◦ 71530000-2 – doradcze usługi budowlane
◦ 71541000-2 – usługi zarządzania projektem budowlanym
◦ 71241000-9 – studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
◦ 71320000-7 – usługi inżynierskie w zakresie projektowania

5) Termin realizacji zamówienia;
Etap I do 16 lipca 2018 r 
Etap  II  od  pozytywnej  oceny  wniosku  do  zakończenia  przedsięwzięcia  w  ramach
programu.

6) Informacja na temat wadium;
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

7) Kryteria oceny ofert; 
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów : cena = 100 %.

8) Miejsce i termin składania ofert; 
Oferty należy złożyć w siedzibie Spółki  tj.  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  w
Płońsku Sp. z o. o. ; 09-100 Płońsk ul. Przemysłowa 2, w terminie do dnia  30 maja
2018 r.  do godziny 1200.

9) W przedmiotowym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp,
Wartość szacunkowa zamówienia - poniżej kwoty określonej na podstawie art.
11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 


