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Sławno l2.a5,2aż2r

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Społka z o.a. z siedzibą prz>.

rr1" Rapackiego 19a, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie. tel. (59) 8I0-76-25, e-mail:
,, . ,, ,,. ,]1 1 .:; .l, ;.,._l ogłasza przetarg nieograniczonv na dostawę węgla

katniennego do celów energetycznych rv iiości 1.000 h,{g rra sezon grzęw-czry 2aż2DaT.
zgodnie z normami PN-82/G 97001.97aa2,97003:
Węgiel typ 31.1 lub 31.2 M II A w stanie roboczym o następujących parametrach
jakościowych:

Wartość opałowa 22.00a k}kg -2ż.90a kJł<e
Zawartaśó popiołu do 18%
zaulańość siarki d,o 0,65ań

Zavłańaść wilgoci całkowite| do 1żoń
lĘąqulacja 0 - 20mm
Części lotne pav,llżei 28 oń

Mieisce realizacji dostaw-: MPEC Słarł,no, KR-1 prz1,,ui, Witosa 1j rv Słarł,nie.
Ternliny i hanrronogram dostar.ł,.
Wykor'awca będzie dostarczał w-ęgiel na plac składow,,v Zamalxłiającego w okresie
od 01-06-2a22r. do 15-a7-2022r. w następujących ilościaclr i okresaclr:

Zamawiający dopuszcza możliwość zlożenia aferty częśeiowej lub wariantowej,
zgodnej z ilościami przewidzianymi dla k*zdej partii dostaw.
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5. Warunki udziału w postępowaniu: W przetargu mogą wziąc udziń oferenci

spełnia.iacy warunki określone \Ąi SWZ. Ocena spełrrienia warunkólł udziału
w postępowaniu zostanie dokonana na podstarł,ie przedłożonych dokunrentów
i ośw,iadczeń.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - l00%,
Wadium: 20.000.00 zł.
Miejsce i termin składania of'ert: Ot-ert,v należy składać \Ą, sekłetariacie
Zamalviającego: ul. Rapackiego I9A.76-100 Sławno. nie później niz do godz. 72:45
drria 27"05.2022 r.
Otw-arcie ofen nastąpi w siedzibie Zamawiającego 27.05.20żż r, o godz. 13:00.
Okres zwtązania ofertą wynosi 30 dni kalendarzow,vch. Bieg terminu zw-tązania of-erlą
tozpoęzxna się u,raz z dniem upływu terminu składania o{brt.

partia dostaw Termin realŁacji dostaw Planowana itość [Mg|

2022 rck
l da |7-a6-ża2ż 300
iI do 0I-07-2a22 300
ilI do |5-07-2a2ż 4a0

Razem: 1000
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Sposob udostępnienia Specyfikacji Wartrnkólł,Zamór.ł.ienia: Regtrlamin postępowania
przetargorvego mozna otrz.vmać bezpłatnie pocztą elektroniczną wysyłając
zanrowienietraadres:....''....'.....'....'..].
Osoirą uporł,aznioną do kontaktorłania się z W.vkonawcanri jest: Prezes Zarządtl
p. Robert Janłotvski - tel. (59) 810-76-25.

N4iejskie Przedsiębiofst\ło Energet_vki Cieplnei Sp. z o.o. z siedzibą w Sław-nie zastrzega
sobie prarł'o do znriany ogłoszenia. a takze rvarułików, przetargu przed tetminem otwarcia
of-ert, sw,obodnego r,łyboru otbrt1,. zamkrrięcia przetargu bez w_vboru ktorejkolrł,iek ofert_v lub
jego unieważnienia na każdl,m etapie. bez podani a przyczyn.

PREZES


