Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o.

Grudziądz, dnia 17 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie o postępowaniu na sprzedaż i dostawy paliwa gazowego do kotłowni
OPEC-TERMO Sp. z o.o.
Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na sprzedaż i dostawy paliwa gazowego do kotłowni
OPEC-TERMO Sp. z o.o.
Wykaz punktów poboru gazu (kotłowni) wraz z podstawowymi informacjami oraz roczne
zapotrzebowanie na paliwo gazowe przedstawia załącznik nr 1.
Szczegółowe obowiązki wykonawcy określone zostały w załączniku nr 2 – projekt umowy.
Ofertę należy złożyć w dwóch wariantach:
• I wariant dotyczy dostaw w latach 2022-23 (umowa na 24 miesiące);
• II wariant dotyczy dostaw w 2022 roku (umowa na 12 miesięcy).
W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących realizacji zamówienia oraz w sprawach
technicznych należy kontaktować się z następującym przedstawicielem Zamawiającego:
Tomasz Szyszko tel.: 56 45 06 128, e-mail: t.szyszko@.opec.pl
SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Postępowanie jest prowadzone w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej GPP znajdującej
się na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz/proceedings
2. Rejestracja i udział w postępowaniu jest bezpłatny.
3. Do oferty złożonej za pośrednictwem Platformy Zakupowej należy załączyć:
1) wypełnione formularze wyceny dla każdego z wariantów dostaw ( umowa zawarta na 24 lub
12 miesięcy), które stanowią załączniki nr 3 i 4 do niniejszego ogłoszenia;
2) kopię koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami
gazowymi wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
4. Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania
przyczyny.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia z wyboru oferty bez podania przyczyny.

Termin złożenia oferty: 30 sierpnia 2021 roku do godz. 1200.
Załączniki:
1) wykaz punktów poboru gazu (kotłowni);
2) projekt umowy OPEC-TERMO;
3) arkusz wyceny dla Wariant I umowa na 24 miesiące;
4) arkusz wyceny dla Wariant II umowa na 12 miesięcy.
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