Gdańsk, 22.12.2020
Wszyscy Wykonawcy
zainteresowani świadczeniem
usług technicznej obsługi odbiorców

Dotyczy: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w ramach badania rynku w zakresie świadczenia usług
odczytów liczników oraz technicznej obsługi odbiorców

W związku z planowanym uruchomieniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie
art. 5 Regulaminu udzielania Zamówień w ENERGA-OPERATOR SA, zapraszamy do złożenia oferty cenowej w
ramach prowadzonego badania rynku, na realizacje odczytów oraz usług technicznej obsługi odbiorców.
Podstawą do przedstawienia wyceny jest Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszego Zaproszenia. Do zaproszenia dołączone zostały załączniki 2-6, które mogą okazać się pomocne w
przygotowaniu jak najkorzystniejszej oferty cenowej w niniejszym badaniu rynku.
Przy kalkulacji ceny prosimy uwzględnić następujące założenia:
1. nie ma wymogu przedstawiania referencji,
2. nie ma obowiązku składania listy pracowników na etapie ofert (Weryfikacja wiedzy i umiejętności
personelu wykonawcy w zakresie odczytów i eksploatacji układów pomiarowych będzie
przeprowadzona przez pracowników ENERGA-OPERATOR SA po podpisaniu umowy na realizację
usług odczytowych i usług technicznej obsługi odbiorców),
3. po stronie Wykonawcy należy przewidzieć „dysponenta/poleceniodawcę” z uprawnieniami „D”,
który będzie zarządzał przekazywaniem zleceń do swoich pracowników,
4. dopuszcza się złożenie ofert na dowolną ilość zadań w dowolnej lokalizacji,
5. oferty muszą być przedstawione w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 7 do
niniejszego Zaproszenia.
Zbierane oferty mają charakter informacyjny i nie zobowiązują stron do zawarcia umowy.
W przypadku pytań merytorycznych do zakresu przedmiotu zapytania odpowiedzi udzielają następujące
osoby zarówno z Centrali EOP, jak i z Oddziałów EOP:

Obszar
Centrala
Gdańsk
Gdańsk
Kalisz
Kalisz
Olsztyn
Olsztyn
Płock
Płock
Toruń
Toruń
Koszalin
Koszalin

Imię, nazwisko
Łukasz Głowacki
Wiesław Wiśniewski
Marzena Malinowska
Maciej Grzelak
Michał Ratajczak
Tomasz Czajka
Piotr Sumiński
Arkadiusz Flejszer
Paweł Trojanowski
Jacek Żuchowski
Adrian Matuszewicz
Andrzej Gronkowski
Andrzej Przewoźny

email
lukasz.glowacki@energa-operator.pl
wieslaw.wisniewski@energa-operator.pl
marzena.malinowska@energa-operator.pl
Maciej.grzelak@energa-operator.pl
Michal.ratajczak@energa-operator.pl
tomasz.czajka@energa-operator.pl
piotr.suminski@energa-operator.pl
Arkadiusz.Flejszer@energa-operator.pl
Pawel.Trojanowski@energa-operator.pl
jacek.zuchowski@energa-operator.pl
adrian.matuszewicz@energa-operator.pl
andrzej.gronkowski@energa-operator.pl
andrzej.przewozny@energa-operator.pl

numer telefonu
691 030 426
605780639
605420340
693917721
785853853
667632887
609060838
605 280 861
609 219 814
607691584
785869173
785854203
691041454

Oferty na załączonym formularzu excel proszę przesyłać do dnia 7 stycznia 2021 roku do końca dnia za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: joanna.szpak@energa.pl
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