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Treść ogłoszenia :     
Miejskie  Przedsiębiorstwo  Energetyki  Cieplnej  Sp. z o.o.  ul. Spółdzielcza  12,  64-100  Leszno, tel. 65 

5256000, fax. 65 5256073 ogłasza  przetarg  nieograniczony na roboty budowlano-montażowe dla 

następujących zadań w postępowaniu nr DI/13/2019: 

Zadanie nr 1: Budowa węzła cieplnego w budynku mieszkalno-usługowym  

                       przy ul. Grunwaldzkiej w Lesznie (DI/13-1/2019) 

Zadanie nr 2: Budowa węzła cieplnego w budynku mieszkalno-usługowym  

                       przy ul. Niepodległości w Lesznie (DI/13-2/2019). 

Zadanie nr 3: Budowa węzła cieplnego w budynku wielorodzinnym K-2 B4  

                       przy ul. Studziennej-Ostroroga w Lesznie (DI/13-3/2019). 

Zadanie nr 4: Budowa węzła cieplnego w budynku wielorodzinnym K-2 B5  

  przy ul. Studziennej-Ostroroga w Lesznie (DI/13-4/2019) 

Powyższe zamówienie jest zamówieniem publicznym sektorowym do udzielenia którego nie stosuje się 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

Materiały przetargowe można  pobrać ze strony zamawiającego z platformy zakupowej OpenNexus:  

https://platformazakupowa.pl/mpec_leszno.   

Procedura ofertowania może być przeprowadzona bez wcześniejszej rejestracji Wykonawcy w bazie 

Platformy lub poprzez jego indywidualną rejestrację. 

Uwaga: Wykonawca nie zarejestrowany w bazie Platformy jest zobowiązany potwierdzić swój adres e-mail 

klikając „czerwony przycisk” po wprowadzeniu oferty na Platformę. W przeciwnym wypadku oferta jest 

niepotwierdzona i może zostać nierozpatrzona oraz nastąpią utrudnienia z komunikacji elektronicznej. 

Termin realizacji zamówienia: dla każdego z zadań odrębny, zgodnie z opisem w części technicznej.   

Wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz opis przedmiotu zamówienia zawarto w Instrukcji 

przetargowej nr DI/13/2019. W postępowaniu wymagane jest załączenie dokumentów wymaganych 

niniejszą instrukcją. 

Oferty  należy składać na Platformie Zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/mpec_leszno 

do  dnia  09.05.2019 godz. 10.00   

W przypadku: 

- pytań merytorycznych: prosimy o kontakt poprzez platformę zakupową za pośrednictwem przycisku w 

prawym dolnym rogu "Wyślij wiadomość"  

- pytań związanych z obsługą platformy: prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy 

zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 

17:00. 
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