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OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZOFł-rM

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z a.o, z stedzlbą przy
ul. Rapackiego 19a,76-100 Sławno" woi. zachodniopomorskie, tel. (59) 810-76-25, e-mail:
, ,: :., , ]:i] 

] ,i l,,:.,_;.1 ,," . ,,.,:l ogłasza przetarg nieograniczon1, na dostawę węgla
kamiennego do celów energetycznych w ilości 3.000 Mg na sezon grzęwczy 202|12022,
zgodnie z normami PN-82/G 9]0a1,97002,97003:
Węgiel typ 31.1 lub 31.2 M iI A w stanie roboczym o następujących parametrach
jakościowych:

Wartość opałowa 23.000 kYke -24.000 kJ/kg
Zawartośó popiołu do 15%
zawartośc siarki do 0,600ń
Zavł artość wil goci całkowitei do IZYo
Granulacia 0 - 20mm
Części lotne powyZei 28 oń

1. Miejsce reallzacji dostaw: MPEC Sławno, KR-l przy ul. Witosa 11 w Sławnie.
2. Termin realizacji: od 01.09.2021r. do 18.02.2022r. według u§talonego w umowie

harmonogramu dostaw.
3. Nie dopuszczasię składania ofert częściowych, wariantowych i równowaźnych.
4. Warunki udziąfu w postępowaniu: W przetargu mogą wzląć udziń oferenci

spełniający warunki określone w SI§/Z. Ocena spełnienia warunków udziału
w postępowaniu zostanie dokonana nla podstawie przedłożonych dokumentów
i oświadczeń.

5. Kryteriawyboru ofert i ich znaczenie: cerla (kosń) - 100%.
6. Wadium:40.000,00 ż.
7. Miejsce i termin składania ofert: Ofedy nalery składać w sekretariacie

Zatnav,nającego: ul. Rapackiego l9A,76-100 Słarłno, nie pózriej niż do g§dz. 12:45
dnia 09.07.202t r.

8. Otwarcie ofert nasĘpi w siędzibieZamańającego 09.a7.202l r. o godz. 13:00.
9. Okres z-łłięańa ofertą wynosi 45 dni ka]endaruo}vych. Bieg terminu zwąrańaofeĘ

roryocryna się wraz z dniem upły}vu terminu składania ofert.
10. Sposób udostępnienia Specyfikacji Warunków Zanówienia: Regulamin postępowania

przetargowego moźma aftzamać bezpłatłie paczĄ elektroniczrą wysyłając
zamówienie na adres : r j ankowski.mpec@ gmail.com

1l. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Prezes Zauądu
p. Robert Jankowski - tel, (59) Ua-76-25.

Miejskie Przedsiębiorstwo EnergeĘki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sławnie zastrzega
sobie prawo do zmiany ogłoszenią a także warunków przetargu przed terminem otwarcia
ofeń, swobodnego wyboru oferty, zamknięcia przetargl bez wyboru którejkolwiek oferty lub
jego unieważnienia na każdym etapie, bez podaniaryzyczyn.
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