Katowice, dnia 10.09.2018r.
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 167/TŚ/ZO/W8/2018
pn. „Opracowanie wniosku o wydanie nowego pozwolenia na emisję pyłowo - gazową dla Wydziału 8
"Kleofas"
Zapraszamy do złożenia oferty „Opracowanie wniosku o wydanie nowego pozwolenia na emisję
pyłowo - gazową dla Wydziału 8 "Kleofas"”
ZAKRES PRAC
W związku z trwającymi pracami nad przeniesieniem kotła ERm 6,5 z Ciepłowni Wujek do Ciepłowni
Kleofas zachodzi konieczność opracowania wniosku o wydanie nowego pozwolenia. W związku
z powyższym opracowanie kompletnego wniosku powinno zawierać i uwzględniać następujące
elementy:
 opracowanie kompletnego wniosku o wydanie nowego pozwolenia zgodnie z obowiązującymi
wymaganiami,
 opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia – jeśli będzie wymagana,
 aktualizację rozprzestrzeniania w zakresie emisji pyłowo-gazowej,
 analizę aktualności danych i zapisów istniejącego pozwolenia pod kątem wymagań prawnych
oraz planowanego stanu instalacji,
 opracowanie projektu tekstu jednolitego pozwolenia na emisję pyłowo-gazową,
 reprezentowanie interesów ZEC S.A. i dokonywanie wszelkich ewentualnych korekt lub
uzupełnień we wniosku, aż do momentu uzyskania pozwolenia.
ZŁOŻONA OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwę i adres oferenta.
Osobę do kontaktu wraz z podaniem nr telefonu i adresu e-mail.
Datę przygotowania oferty.
Cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Termin realizacji zamówienia.
Termin płatności.

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej.
2. Akceptacja Załącznika nr 1 do „Zapytania ofertowego” – Projekt umowy
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.
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MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę w formie zeskanowanych dokumentów (.pdf) należy przesłać na adres e-mail:
fz@zec.katowice.pl do dnia 24.09.2018r. do godz. 10.00 z opisem w temacie „Oferta 167/TŚ/ZO/W8/2018”
DANE KONTAKTOWE
Osoba do kontaktu w sprawach technicznych


Roman Ludyga; Dział Środowiska
40-205 Katowice, ul. Ścigały 14, tel. (32) 603 57 26
e-mail: roman.ludyga@zec.katowice.pl
Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących postępowania



Karolina Majewska, Dział Zakupów ZEC S.A.
40-205 Katowice, ul. Ścigały 14, tel. (32) 603 57 24, 722 033 708
e-mail: karolina.majewska@zec.katowice.pl



Anna Jochemczyk, Dział Zakupów ZEC S.A.
40-205 Katowice, ul. Ścigały 14, tel. (32) 603 57 10, 722 033 809
e-mail: anna.jochemczyk@zec.katowice.pl

ZAŁĄCZNIKI
1. Projekt umowy
Anna Jochemczyk
_________________________________
Dział Zakupów ZEC S.A.
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