Katowice, dnia 26.09.2018 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 170/TŚ/ZO/W10/2018
pn. „Weryfikacja rocznych raportów z emisji CO2 wraz z opracowaniem sprawozdań z weryfikacji dla
instalacji ZEC S.A.”
Zapraszamy do złożenia oferty na: „Weryfikacja rocznych raportów z emisji CO2 wraz z
opracowaniem sprawozdań z weryfikacji dla instalacji ZEC S.A.
ZAKRES PRAC
1. Przeprowadzenie weryfikacji rocznych raportów z emisji CO2 za rok 2018 dla 10 instalacji (7 x
gr. A i 3 x gr. B), weryfikacja materiałów wejściowych do sporządzania raportów rocznych,
wizyta na wydziałach, opracowanie sprawozdania z weryfikacji dla każdej z instalacji.
2. Wymagana ilość kompletnych raportów w wersji papierowej – 3 oraz wersja elektroniczna
(pliki Excel, PDF)
ZŁOŻONA OFERTA MUSI ZAWIERAĆ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nazwę i adres oferenta.
Osobę do kontaktu wraz z podaniem nr telefonu i adresu e-mail.
Datę przygotowania oferty.
Cenę netto za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia (dojazd, weryfikacja,
sporządzenie sprawozdań itp.) oraz ceny jednostkowe
Termin i czas realizacji (weryfikacja do 21.02.2019r., raporty wraz ze sprawozdaniami do dnia
15.03.2019r.)
Akceptację terminu płatności.
Warunki gwarancji
Listę referencyjną za ostatnie 2 lata.
Proponowany harmonogram weryfikacji

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej.
2. Certyfikat i zakres akredytacji
3. Akceptacja Załącznika nr 1 do „Zapytania ofertowego” – Projekt umowy
4. Akceptacja Załącznika nr 2 do „Zapytania ofertowego” – „Obowiązki i wymagania technicznoorganizacyjne stron: Zamawiający-Wykonawca i Wykonawca-Zamawiający”.
WARUNKI I TERMIN PŁATNOŚCI
Przelew bankowy w terminie 60 dni od daty dostarczenia faktury do ZEC S.A.

1

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 10.10.2018r. do godz. 10:00 z opisem w temacie
„Oferta - 170/TŚ/ZO/W10/2018”
DANE KONTAKTOWE
Osoba do kontaktu w sprawach technicznych:
 Roman Ludyga;
40-205 Katowice, ul. Ks. F. Ścigały 14, tel. (32) 603 57 26;
e-mail: roman.ludyga@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;
adres 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.
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.
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ZAŁĄCZNIKI
1. Załącznik nr 1 – Projekt umowy.
2. Załącznik nr 2 – Obowiązki i wymagania techniczno-organizacyjne stron: ZamawiającyWykonawca i Wykonawca-Zamawiający.

Karolina Majewska
______________________________
Dział Zakupów ZEC S.A.
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