OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na
Zagospodarowanie produktu poreakcyjnego z półsuchej metody odsiarczania
spalin z kotłów zainstalowanych w Ciepłowni Miejskiej w Skierniewicach"
I.

Zamawiający

Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 46 833 24 23 wew. 71
Faks: 46 833 24 23 wew. 37
e-mail: dak@ecskierniewice.pl
adres strony internetowej: www.ecskierniewice.pl
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Marcin Małek Kierownik DPC tel. 605 224 446
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetargu ofertowego.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu ofertowego
zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane
w Energetyce Cieplnej Sp. z o.o. w Skierniewicach zamieszczonego na stronie internetowej
www.ecskierniewice.pl
W postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych

warunków zamówienia
Adres strony internetowej: www.ecskierniewice.pl
IV. Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości

składania ofert częściowych
Zagospodarowanie produktu poreakcyjnego z półsuchej metody odsiarczania spalin z kotłów
zainstalowanych w Ciepłowni Miejskiej w Skierniewicach"
Wspólny Słownik Zamówień: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej

Wymaga się złożenia oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):

Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Skierniewicach

Strona: 1/4

Tak
Nie
lub
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):
Tak
Nie

VI. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: data rozpoczęcia: 01-01-2020 r. , data
zakończenia: 31-12- 2021 r.
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
Lp.

Warunki

1

Wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami
Wykonawca winien posiadać wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty,
produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

2

Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie zbierania lub przetwarzania odpadu o kodzie 10 01 82
Wykonawca oświadcza, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
zbierania lub przetwarzania odpadu o kodzie 10 01 82 wydane na podstawie Ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach i aktami wykonawczymi do tej Ustawy.

VIII.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
Lp.

Wymagany dokument

1

Wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w
opakowaniach i gospodarujących odpadami

2

Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadu o kodzie 10 01
82

3

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków
udziału
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IX. Informacja na temat wadium

Wadium: w postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium
X.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Nr

1

Kryterium

Cena

Waga

100%

XI. Termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub
języki, w jakich muszą one być sporządzone
Termin składania ofert: Data: 15/12/2020) Godzina: 10:00
Oferty należy składać:
drogą elektroniczną za pośrednictwem: (URL)
pisemnie na adres wskazany poniżej:
Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2 96-100 Skierniewice sekretariat
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim
XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej:
Tak
Nie
XIV. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem

strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Tak
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone informacje dodatkowe dotyczące
dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy):
Informacje dodatkowe:
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XV.

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie
prowadzona aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej:
Tak
Nie

Skierniewice dnia: 26-11-2020
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