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OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
 

O wszczęciu postępowania na usługę  
wykonania legalizacji kompletnej ciepłomierzy 

 
Zamawiający  
 

Miejska Energetyka Cieplna sp. z o.o. 

ul.I.Paderewskiego 2 

64-800 Chodzież 

Tryb postępowania 

Postępowanie przetargowe nr 7/2016 przeprowadzone w trybie "Zebranie ofert" zgodnie z 

§ 29 Regulaminu Udzielania Zamówień. 

Przedmiot zamówienia 

Usługa wykonania legalizacji kompletnej ciepłomierzy tj. (przelicznik wskazujący, 

przetwornik przepływu, para czujników temperatury, wymiana baterii jeżeli jest konieczna) 

wg załączonej specyfikacji – wykazu ciepłomierzy (załącznik nr 2). 

Wadium 

Nie jest wymagane 

Termin realizacji 

22.07.2016 r. 

Termin składania ofert 

Oferty należy złożyć w siedzibie Spółki do 10.06.2016 r. do godz. 1400. 

Kryteria 

Cena ofertowa – 100 % 

Szczegółowa specyfikacja 

Warunki zamówienia nr 7/2016 stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia. 
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Osoba uprawniona do kontaktu 

Hieronim Drews – Dział Techniczny, w godzinach 7.30 – 15.00 

telefon 67/28 22 592 

Uwagi  

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia otwarcia ofert. 

Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.
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Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Chodzieży  

ul. I.Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież 

tel.: 67/28 22 592, fax: 67 28 27 837, e-mail: biuro@mecchodziez.pl 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Na usługę wykonania legalizacji kompletnej ciepłomierzy  wg załączonej 

specyfikacji – wykazu ciepłomierzy stanowiącej załącznik nr 2 do 

ogłoszenia 

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień na 

 Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia 02.01.2012 r. Stanowiącym 

 załącznik do Zarządzenia nr 1/2012 Prezesa MEC sp. z o.o. w Chodzieży. 

 

Tryb przetargu: Zebranie ofert nr 7/2016 

 

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PROWADZONE BEZ STOSOWANIA USTAWY  

W MYŚL ART. 133 UST. 1 PZP 

 

 

 

 

       Zatwierdził 

 

 

 

 

 

Chodzież, maj 2016 



Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Chodzieży, Usługa wykonania legalizacji kompletnej ciepłomierzy 

 

 

 

Z a ł ą c z n i k  nr  1 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania 
przetargowego: 

Usługa wykonania legalizacji kompletnej ciepłomierzy   

1. Zamawiający: 

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Chodzieży 

ul. I.Padereweskiego 2 

64-800 Chodzież 

NIP: 607-00-17-919 

Regon: 300076198 

Numer telefonu: 67/28-22-592 

Numer faksu: 67/28-27-837 

e-mail: biuro@mecchodziez.pl 

Godziny urzędowania: pn.-wt. 7.30 -16.00, śr.-pt. 7.00 – 15.00 

 

2. Opis sposobu przygotowania ofert. 

Oferta winna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy 

pisemnej i napisana pismem czytelnym przy użyciu nośnika pisma 

nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Dokumenty winny być 

podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami 

ustawowymi lub osoby posiadające pełnomocnictwo od osób uprawnionych. 

Pełnomocnictwo winno być stosownie do obowiązujących przepisów opłacone 

i zawierać ściśle i jednoznacznie określony zakres umocowania oraz okres 

jego ważności. 

 

 Wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiającego winny być 

 dostarczone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z  

          Oryginałem przez Wykonawcę oraz posiadać tłumaczenia na język polski. 

 Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem 

 osoby uprawnionej. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w  

           jednym egzemplarzu. 
 Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie zaadresowanej   
           do Zamawiającego na adres: 
 

 Miejska Energetyka Cieplna  Sp. z o.o. w Chodzieży 
 ul. I.Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież 
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 i oznakowanej następująco: 
 
 „Oferta na legalizację ciepłomierzy” 
 z podaniem pełnej nazwy i adresu Wykonawcy. 

 

3. Kryterium oceny ofert 

 

Lp Kryterium  Waga 

1 Cena ofertowa legalizacji kompletnego 
ciepłomierza 

100% 

 

 

  Kryterium 1 

 W kryterium ceny ofertowej punkty obliczane będą według wzoru: 

 CX = ( C min / C oferty ) x 100 x WAGA KRYTERIUM 

 gdzie : Cx – otrzymane punkty za cenę, 

   C min – cena najniższa z pośród złożonych (ważnych) ofert, 

   C oferty – cena badanej oferty 

 Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę otrzyma 100 punktów, pozostali 
 Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do zamieszczonego wyżej wzoru. 
 

cenę baterii podać informacyjnie obok  i będzie ona dodawana indywidualnie do 
każdej pozycji. 
 
 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie 
 wymagania niniejszych Warunków i uzyska największą ilość punktów. 

 

 4. Opis przedmiotu zamówienia 

   Przedmiotem zamówienia jest usługa legalizacji kompletnej ciepłomierzy  

   w zakresie określonym w załączniku nr 2 do ogłoszenia. 

   

5. Warunki realizacji. 

            Dostawca odbierze i dostarczy ciepłomierze zgodnie z załączoną 

            specyfikacją transportem Wykonawcy z i  do kotłowni rejonowej w Chodzieży 

            ul. Zwycięstwa. 

 

6. Warunki gwarancji  

Gwarancja na wykonaną usługę  powinna wynosić 12 miesięcy od dnia 

dostarczenia ciepłomierzy po legalizacji. 

 

7. Termin płatności 

Termin płatności za wykonaną usługę powinien wynosić 30 dni od daty 
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wystawienia faktury 

 

8. Dokumenty i oświadczenia jakie muszą dostarczyć wykonawcy. 

8.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o       

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 

wystawiony nie wcześniej  niż 6 m-cy przed upływem składania ofert. 

8.2. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 3). 

8.3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik 

nr 4). 

Brak w/w dokumentów lub oświadczeń, bądź ich niezgodność z 

wymaganiami określonymi w pkt. 2 SIWZ spowoduje wykluczenie 

Wykonawcy, a jego oferta nie będzie rozpatrywana. 
 

9. Osoby upoważnione do udzielania informacji w postępowaniu. 

Hieronim Drews – dział techniczny, nr tel.:67/28-22-592 

 

10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej  Sp. z o.o. w 

Chodzieży mieszczącym się w siedzibie Zamawiającego przy  

ul. I. Paderewskiego 2 do dnia 10.06.2015 r. do godz. 1400. 

 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu ich składania w siedzibie Zamawiającego o 

 godz. 1415. 

 

10. Wadium  

Wadium nie jest wymagane. 

 

11. Informacje odnośnie sposobu udzielania wyjaśnień do SIWZ i 

wprowadzania  zmian warunków do SIWZ. 

W trakcie toczącego się postępowania Wykonawcy mogą zwrócić się o 

wyjaśnienie treści SIWZ, nie później jednak niż na 6 dni przed terminem 

składania ofert. 

 Wyjaśnienie zostanie przesłane do Wykonawcy, który przysłał zapytanie oraz   
           Tych Wykonawców, którzy zgłosili Zamawiającemu swój udział w  
           postępowaniu  przetargowym. 
 Wyjaśnienie zostanie odpowiednio umieszczone na stronie internetowej: 
 www.mecchodzież.pl  w miejscu publikacji ogłoszenia o przetargu. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej  

          SIWZ,  jednak nie później niż na 5 dni przed terminem składania ofert.  

          Informacja o ewentualnych zmianach zostanie przekazana w ten sam sposób,  

          co informacja o wyjaśnieniach. 

 

12.  Termin związania ofertą, oferty częściowe, podwykonawcy 



Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Chodzieży, Usługa wykonania legalizacji kompletnej ciepłomierzy 

 

 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert. 
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i udziału  
           podwykonawców 
. 

13.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy o zamówienie 

 Umowę zawiera się w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia przekazania 
 zawiadomienia o wyborze oferty. Termin zawarcia umowy zostanie określony 

           w zawiadomieniu o  wyborze oferty. 
 Umowa podpisana zostanie z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za 
 najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów, o których mowa w pkt 3  
           niniejszej SIWZ. 
 

14. Unieważnienie postępowania przetargowego. 
  
 Postępowanie unieważnia się, gdy nie złożono ofert lub wszystkie oferty  

           zostały odrzucone. 

 Unieważnienie może nastąpić również w sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej  
           oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na  
           sfinansowanie zamówienia. 
 Zamawiający ponadto zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego 
 postępowania w każdym momencie bez podania przyczyny i bez ponoszenia 
 kosztów przygotowania ofert. 
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Z a ł ą c z n i k  n r  2  

 

S p e c y f i k a c j a - w y k a z  c i e p ł o m i e r z y  p r z e z n a c z o n y c h  

d o  l e g a l i z a c j i  b ę d ą c y c h  p r z e d m i o t e m  p o s t ę p o w a n i a  

p r z e t a r g o w e g o :   

 
 

L.p. 
 

 

Typ – Marka 
 

 

Ciepłomierz 
numer 

 

Przepływ w m3/h 

1 
Kamstrup 944884/99 6,0 

2 Pollustat E 42260326 2,5 

3 Kamstrup 837530/99 6,0 

4 Simens 65042126 1,5 

5 Kamstrup 815943/98 3,0 

6 Landis 9833505 25 

7 CALStreem 876743/99 6,0 

8 CALStreem 876035/99 3,0 

9 Landis 99436760 3,5 

10 Kamstrup 4385040/03 3,0 

11 Kamstrup 4385031/03 3,0 

12 Kamstrup 4716197 3,0 

13 Simens 65274658 2,5 

14 Simens 65274689 3,5 

15 Simens 65258927 3,5 

16 Simens 65292673 1,5 
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17 Simens 65313768 2,5 

18 Simens 65315053 3,5 

19 Simens 65313729 1,5 

20 Pollustat E 64160034 6,0 

21 Pollustat E 63560320 6,0 

22 Pollustat E 63560299 6,0 

23 Calsterm 847847/99 15,0 

24 Calsterm 847845/99 15,0 

25 Apator 09677049 1,5 

26 Simens 65044969 2,5 

27 Kamstrup 4148065 2,5 

28 Landis 94471080 2,5 

29 Sharky 41539516 0,6 

30 Supercal 539 09110054 0,6 

31 Kamstrup 796974/98 6,0 

32 Kamstrup 815944/98 3,0 

33 Sharky 39167914 6,0 

34 Sharky 41492258 1,5 

35 Pollustat E 61560154 6,0 

36 Pollustat E 53660185 6,0 

37 Simens UH50 66474302 0,6 

38 Sharky 775 41539532 0,6 

39 Sharky 775 41617128 10,0 

40 Sharky 775 41539509 0,6 

41 Sharky 775 41539510 0,6 

42 Sharky 775 41741206 0,6 

43 Kamstrup 847844/99 15 
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44 Kamstrup  796789/98 1,5 

45 Kamstrup 4368596 3,0 
46 Kamstrup 815763/99 1,5 
47 CALStreem 876031 3,0 
48 Landis 99436840 3,5 
49 Simens 65042839 6,0 
50 Simens 65998830 2,5 
51 Kamstrup 944884/99 6,0 

 
 

W razie stwierdzenia o niemożności legalizacji ciepłomierza i nieopłacalności jego 
naprawy Wykonawca wystawi stosowne zaświadczenie będące podstawą dla 
Zamawiającego do likwidacji takiego ciepłomierza. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

FORMULARZ OFERTOWY 

Do oferty na usługę wykonania legalizacji kompletnej ciepłomierzy   
 
Nazwa i adres Wykonawcy  

 

........................................................................................................................................ 

 
........................................................................................................................................ 
 

Numer telefonu.................................................fax  
 
........................................................... 
 
 

1. Zobowiązujemy się do realizacji w/w usługi zamówienia zgodnie z opisem 
jak w pkt 4 SIWZ nr 7/2016 oraz złożoną ofertą w cenie: 
 

     Wartość netto: .........................................zł +..........VAT=.....................................zł. 

 

 (słownie,brutto:..................................................................................................... 

 

     ................................................................................................................................) 

 

     2. Termin płatności………………….. 

 3. Na dostarczone materiały udzielamy  gwarancji na okres 

    ............. m-cy. 

 4. Zobowiązujemy się do świadczenia usług gwarancyjnych i pogwarancyjny     
5. W załączeniu przedstawiamy komplet dokumentów, o których mowa w  
 pkt 7 SIWZ. 

 

 

 

 

     ............................................ 

     (Podpis osoby uprawnionej) 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

OŚWIADCZENIE 
 

Do oferty na usługę wykonania legalizacji kompletnej ciepłomierzy   
 

 
Nazwa i adres Wykonawcy  
 
................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................ 
 
Numer 
telefonu...........................................................fax...................................................... 
 
 
Wykonawca oświadcza, że: 

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
   ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 
    dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  
   zamówienia; 
4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
    Jestem świadomy poniesienia odpowiedzialności karnej za składanie   
    nieprawdziwych informacji. 

 
Oświadczenie powyższe potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

 

 

   ......................................................... 

   (Podpis osoby uprawnionej) 

 

 


