Katowice, dnia 12.10.2018 r.
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 175/TŚ/ZO/W3/W6/W9/2018 - aktualizacja terminu składania ofert
pn. „Unieszkodliwianie odpadów paleniskowych (popioły lotne i odpady z odsiarczania spalin)
z instalacji na Wydziale 3 „Mysłowice”, Wydziale 6 „Wujek” i Wydziale 9 „Wesoła” ZEC S.A.”
Zapraszamy do złożenia oferty na: „Unieszkodliwianie odpadów paleniskowych (popioły lotne i odpady
z odsiarczania spalin) z instalacji na Wydziale 3 „Mysłowice”, Wydziale 6 „Wujek” i Wydziale 9
„Wesoła” ZEC S.A.”
ZAKRES PRAC
1. Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów paleniskowych o kodach:
a) 10 01 02 - Popioły lotne z węgla w ilości:
- ok. 300 Mg/rok - Wydział 3 „Mysłowice” ZEC S.A.
- ok. 300 Mg/rok - Wydział 9 „Wesoła” ZEC S.A.
b) 10 01 82 - Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania
gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu
fluidalnym) w ilości:
- ok. 200 Mg/rok – Wydział 6 „Wujek” ZEC S.A.
2. Poświadczenie odbioru i unieszkodliwienia odpadów na Karcie Przekazania Odpadu zgodnie
z aktualnie obowiązującym wzorem.

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

Nazwę i adres oferenta.
Osobę do kontaktu wraz z podaniem nr telefonu i adresu e-mail.
Datę przygotowania oferty.
Cenę netto/Mg w podziale na poszczególne kody odpadów (Zamawiający dopuszcza tylko
oferty na kompleksową realizację przedmiotu umowy).
5. Opis sposobu transportu odpadów. Preferowany odbiór za pomocą cystern samochodowych
(transport odpadów nie może powodować pylenia).
6. Termin możliwego rozpoczęcia odbiorów. Oczekiwany termin przez Zamawiającego od dnia
01.11.2018r.
7. Akceptację terminu płatności
WYMAGANE DOKUMENTY
1. Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej.
2. Decyzja w zakresie unieszkodliwiania odpadów o w/w kodach.
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3. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej na Wydziale 3, 6, 9 potwierdzone przez
Kierowników (Załącznik nr 1).
4. Akceptacja Załącznika nr 2 do „Zapytania ofertowego” - „Obowiązki i wymagania technicznoorganizacyjne stron: Zamawiający-Wykonawca i Wykonawca-Zamawiający”.
5. Akceptacja Załącznika nr 3 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.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę w formie zeskanowanych dokumentów (.pdf) należy przesłać na adres e-mail:
fz@zec.katowice.pl do dnia 19.10.2018 do godz. 10:00 z opisem w temacie
„Oferta - 175/TŚ/ZO/W3/W6/W9/2018”
DANE KONTAKTOWE
Osoba do kontaktu w sprawach technicznych:
 Roman Ludyga;
40-205 Katowice, ul. Ścigały 14, tel. (32) 603 57 26;
e-mail: roman.ludyga@zec.katowice.pl


Wojciech Malara;
40-205 Katowice, ul. Ścigały 14, tel. (32) 603 57 25;
e-mail: wojciech.malara@zec.katowice.pl

Osoba do kontaktu w sprawach dotyczących postępowania:
 Anna Jochemczyk;
40-205 Katowice, ul. Ścigały 14, tel. (32) 603 57 10,
e-mail: anna.jochemczyk@zec.katowice.pl
 Karolina Majewska,
40-205 Katowice, ul. Ścigały 14, tel. (32) 603 57 24;
e-mail: karolina.majewska@zec.katowice.pl

INFORMACJA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. ZEC S.A. jest administratorem danych osobowych przekazanych przez potencjalnych
Kontrahentów w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
1. W każdym przypadku dotyczącym danych osobowych, potencjalni kontrahenci mogą
kontaktować się z ZEC S.A.: telefonicznie, drogą korespondencyjną lub pocztą elektroniczną
na adres sprzedaż@zec.katowice.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności
zmierzające do zawarcia umowy) w celu rozpatrzenia ofert potencjalnych Kontrahentów i
wyboru oferty potencjalnego Kontrahenta, z którym zostanie zawarta umowa.
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3. Dane osobowe będą przechowywane do momentu rozpatrzenia ofert oraz po ich rozpatrzeniu
- do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń, które mogą powstać w związku z
niniejszym postępowaniem.
4. Podanie danych osobowych jest warunkiem złożenia oferty, a ich niepodanie uniemożliwi
rozpatrzenie oferty.
5. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane przez m.in. przez firmy zapewniające Spółce
wsparcie IT, obsługę prawną, czy obsługę korespondencji.
6. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie
przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych.

ZAŁĄCZNIKI
1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej na Wydziale 3, 6, 9
potwierdzone przez Kierowników.
2. Załącznik nr 2 – Obowiązki i wymagania techniczno-organizacyjne stron: ZamawiającyWykonawca i Wykonawca-Zamawiający.
3. Załącznik nr 3 – Projekt umowy.

Karolina Majewska
______________________________
Dział Zakupów ZEC S.A.
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