Katowice, dnia 01.08.2018r.
Zakłady Energetyki Cieplnej S.A. w Katowicach
ul. Ścigały 14, 40-205 Katowice
telefon: (32) 603 57 00, telefaks: (32) 603 57 27
e-mail: sekretariat@zec.katowice.pl
http://www.zec.katowice.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczy: udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego nr 138/TO/ZO/W5/W6/W9/W12/2018
pn. „Audyt jednostek kogeneracyjnych - wydanie opinii potwierdzającej ilość energii elektrycznej
z wysokosprawnej kogeneracji wytworzonej w 2018r.”

Zapraszamy do złożenia oferty w zakresie wydania przez akredytowaną jednostkę opinii
potwierdzającej dane dotyczące możliwej do uzyskania ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej
kogeneracji w jednostkach zlokalizowanych na:
 Wydziale 5 „Wieczorek” ZEC S.A przy ul. Szopienickiej 58 w Katowicach,
 Wydziale 6 „Wujek” ZEC S.A. przy ul. Wincentego Pola 65 w Katowicach.
 Wydziale 9 „Wesoła” ZEC S.A. przy ul. Kopalnianej 5 w Mysłowicach,
 Wydziale 12 „Śląsk” ZEC S.A. przy ul. Kalinowej 12 w Rudzie Śląskiej,
ZAKRES PRAC
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ocena przedstawionej dokumentacji.
Weryfikacja i potwierdzenie stanu aktualnego, ocena wprowadzonych uzupełnień i zmian.
Sprawdzenie poprawności obliczeń za okres roczny.
Przegląd i ocena układu pomiarowo – rozliczeniowego.
Potwierdzenie niezmienności stosowanych zasad.
Przegląd zarządzania danymi.

Dokumentem końcowym będzie opinia do sprawozdania rocznego za 2018r., potwierdzająca
prawidłowość danych zawartych w sprawozdaniu oraz zasadność składania wniosku o wydanie
świadectw pochodzenia z kogeneracji. Termin realizacji zadania zgodnie z terminem określonym
w Ustawie z dn. 10.04.1997 r. Prawo energetyczne z późn zmianami.

ZŁOŻONA OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
1.
2.
3.
4.

Nazwę i adres oferenta.
Osobę do kontaktu wraz z podaniem nr telefonu i adresu e-mail.
Datę przygotowania oferty.
Koszt sporządzenia opinii stwierdzającej prawidłowość danych zawartych w sprawozdaniu
składanym przez przedsiębiorstwa oraz zasadność składania wniosku o wydanie świadectw
pochodzenia z kogeneracji dla energii elektrycznej wytworzonej w poprzednim roku
kalendarzowym,
5. Termin realizacji zamówienia. Oczekiwany przez Zamawiającego: 01.2019r.
6. Termin ważności oferty.
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WYMAGANE DOKUMENTY
1. Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej.
2. Zaświadczenie o nadaniu akredytacji przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie opiniowania
danych do świadectw pochodzenia z kogeneracji.
3. Referencje dotyczące opiniowania danych do świadectw pochodzenia z kogeneracji.
WARUNKI I TERMIN PŁATNOŚCI
Przelew bankowy w terminie 60 dni od daty dostarczenia faktury do ZEC S.A.
DODATKOWE INFORMACJE
ZEC S.A. przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty jak też uznania bez podania przyczyny,
że postępowanie nie dało rezultatu.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę w formie zeskanowanych dokumentów (.pdf) należy przesłać na adres e-mail:
fz@zec.katowice.pl do dnia do dnia 21.08.2018r. do godz. 10.00 z opisem w temacie „Oferta 138/TO/ZO/W5/W6/W9/W12/2018”
DANE KONTAKTOWE
Osoby do kontaktu w sprawach technicznych
•

Edmund Pałyga, Dyrektor Operacyjny,
40-205 Katowice, ul. Ścigały 14, tel. (32) 603 57 20, 605 595 706
e-mail: edmund.palyga@zec.katowice.pl

•

Łukasz Czerniecki, Inspektor w Dziale Nadzoru Produkcji i Dystrybucji
40-205 Katowice, ul. Ścigały 14, tel. (32) 603 57 21, 693 839 540
e-mail: lukasz.czerniecki@zec.katowice.pl
Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących postępowania

•

Anna Jochemczyk; Kierownik Działu Zakupów ZEC S.A.
40-205 Katowice, ul. Ścigały 14, tel. (32) 603 57 10, 722 030 809
e-mail: anna.jochemczyk@zec.katowice.pl

•

Karolina Majewska; Inspektor Działu Zakupów ZEC S.A.
40-205 Katowice, ul. Ścigały 14, tel. (32) 603 57 24, 722 030 708
e-mail: karolina.majewska@zec.katowice.pl

Anna Jochemczyk
______________________________
Dział Zakupów ZEC S.A.
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