
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

I.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

1.  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ,,PEC” Sp. z o.o. w Kwidzynie ul. Słoneczna 1, zaprasza 

do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na sporządzenie audytu efektywności 

energetycznej w PEC Kwidzyn planowanej inwestycji polegającej na wprowadzeniu systemu 

zdalnego odczytu ciepłomierzy oraz wymiany systemu monitoringu i sterowania dla wybranych 

węzłów cieplnych. 

Celem niniejszego zapytania jest uzyskanie odpowiedzi w jaki sposób wprowadzenie zdalnego 

odczytu ciepłomierzy oraz zmiana systemu sterowania i nadzoru węzłów cieplnych wpłynie na 

poprawę efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego spółki PEC 

2. Audyt efektywności energetycznej należy wykonać w zakresie, standardzie, formie i dokładności 

zgodnie z aktualnymi na dzień wykonania przedmiotu zamówienia wymogami i przepisami a w 

szczególności z Ustawą z dnia 20 maja 2016  o efektywności energetycznej.  

3. Opis w zakresie planowanych działań, a także określający szczegółowo informację o stanie sieci 

ciepłowniczej oraz aktualnym opomiarowaniu systemu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 

4. Audyt efektywności energetycznej ma stanowić załącznik do wniosku o wydanie świadectw 

efektywności energetycznej dlatego Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z audytem  

wypełnionego wniosku o wydanie świadectwa efektywności energetycznej oraz uczestnictwa w 

procesie ich pozyskiwania.  
5.  

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia wyznacza się do dnia 15.03.2022 r. 

 

III.  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

1) posiadają uprawnienia, jeżeli takie są wymagane, 

2) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym 

i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia - referencje 

3) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

IV.  WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ 

Z WYKONAWCĄ. 

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami ze strony Zamawiającego są: 

Katarzyna Lewicka - Kuca  tel. 728 436 137  Email:k.kuca@peckwidzyn.pl 

 

V.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

Oferta musi być sporządzona  na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 

Zapytania ofertowego. 

Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie 

długopisem. 

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. 

Ofertę należy przesłać w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w 

następujący sposób: „Oferta na sporządzenie audytu efektywności energetycznych” na adres 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplej „PEC” Spółka z o.o. ul. Słoneczna 1, 82-500 Kwidzyn lub na 

 e-mail k.kuca@peckwidzyn.pl 

 

V.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

Ofertę należy złożyć w terminie do 12.01.2022, w siedzibie PEC Kwidzyn przy ul. Słonecznej 1 w 

Kwidzynie. 

 

VI.  INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym. 
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Zamawiający wezwie oferenta, którego oferta została wybrana, do zawarcia stosownej umowy 

handlowej w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia,. 

Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania 

oraz danych zawartych w ofercie.  
 

 
Załącznik nr 2 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej 

„PEC” Sp. z o.o. w Kwidzynie w związku z zawarciem umowy/postępowaniem przetargowym. 

 

 

 

 

Z poważaniem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 1                                                                                          

FORMULARZ OFERTOWY 

                                                                                                                

Dane dotyczące oferenta 

 

Nazwa   ................................................................................................................... 

Siedziba  ................................................................................................................... 

Nr telefonu  ................................................................................................................... 

nr NIP   ................................................................................................................... 

nr REGON  ................................................................................................................... 

 

Dane dotyczące Zamawiającego 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” sp. z o.o. Kwidzyn, ul. Słoneczna 1 

www.peckwidzyn.pl 

 

 

 

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za kwotę:  

 

 cena netto........................zł (słownie: ................................) + stosowny vat  

 

 

 

Oświadczam, że: 

1) posiadam uprawnienia, 

2) dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym 

i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia, 

3) znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

Termin realizacji zadania: ……………… 2022 r. 

 

 

 

 

 

_____________________________________                                                                                                              

data i podpis (imię i nazwisko)  

uprawnionego przedstawiciela oferenta  

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 
 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Przedsiębiorstwie 
Energetyki Cieplnej "PEC" Sp. z o.o. w Kwidzynie w związku z zawarciem 

umowy/postępowaniem przetargowym 

TOŻSAMOŚĆ 

ADMINISTRATORA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(RODO), administratorem zbioru danych w którym przetwarzane są/będą 
Pani/Pana dane jest Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "PEC" 
Sp. z o.o., mający siedzibę w Kwidzynie (82-500) przy ul. Słonecznej 1, 
który odpowiada za przetwarzanie danych w dokumentacji papierowej i 
elektronicznej wytwarzanej w związku z realizacją zadań wynikających z 
działalności Przedsiębiorstwa 

DANE KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA 
Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: 
pec@peckwidzyn.pl lub pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres 
siedziby Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "PEC" Sp. z o.o w 
Kwidzynie ul. Słoneczna 1, 82-500 Kwidzyn 

DANE KONTAKTOWE 

INSPEKTORA OCHRONY 

DANYCH 

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych z którym może się 

Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: IOD@peckwidzyn.pl lub pisemnie, 

za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej "PEC" Sp. z o.o w Kwidzynie ul. Słoneczna 1, 82-500 

Kwidzyn. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA    

 I PODSTAWA PRAWNA  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym  

z postępowaniem przetargowym/ zawarciem umowy. Administrator 

przetwarza Pana/Pani dane w  ściśle określonym, minimalnym zakresie 

niezbędnym do realizacji zadań Przedsiębiorstwa. 

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. A, b RODO.  

ODBIORCY DANYCH 

 

Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom, które 

uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być 

ujawnione podmiotom, z którymi Przedsiębiorstwo zawarło umowę na 

powierzenie przetwarzania danych osobowych (np. firmy świadczące 

usługi serwisowe dla systemów informatycznych, podwykonawcy).  

Pani/Pana dane nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych w rozumieniu przepisów RODO. 

OKRES 

PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
celu dla jakiego zostały zebrane. Następnie dokumenty w formie 
papierowej przekazane zostaną do składnicy akt Przedsiębiorstwa do 
przechowania bezterminowego. 

PRAWA PODMIOTÓW 

DANYCH 
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora: 

-  dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 

-  sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
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-  ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

-  usunięcia Pani/Pana danych osobowych, jeżeli przepisy prawa na to    

   pozwalają, 

-  do ich przenoszenia, jeżeli przepisy prawa na to pozwalają i gdy jest to    

   technicznie możliwe, 

-  wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania Pani/ Pana danych    

 osobowych, jeżeli przepisy prawa na to pozwalają 

PRAWO WNIESIENIA 

SKARGI DO ORGANU 

NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) 
przy ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych 
osobowych narusza przepisy RODO 

INFORMACJA         

 O DOWOLNOŚCI LUB 

OBOWIĄZKU PODANIA 

DANYCH OSOBOWYCH 

Podanie danych osobowych Pani/Pana jest niezbędne do udziału w 
postępowaniu przetargowym/ zawarciu umowy. 

INFORMACJA 

DOTYCZĄCA 

ZAUTOMATYZOWANIA I 

PROFILOWANIA 

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji oraz nie będą podlegać profilowaniu. 
 

 
* Wyjaśnienie: Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 
uzupełnienia, o którym mowa wart.16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia 


