
 

Ogłoszenie przetargu Nr postępowania 

Wybór Wykonawcy usługi w zakresie ulepszenia, modernizacji, 
remontów, napraw awaryjnych i oceny stanu technicznego 

wentylatorów w układach technologicznych ciepłowni i elektrociepłowni 
w spółkach Grupy Veolia w Polsce w latach 2019-2021 

DP/VPOL/PW/13/2018 

 

 

 

Veolia Energia Polska S.A. 

Plac Unii C 

ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa 

 

w imieniu  Veolia Energia Łódź S.A. (VLOD), Veolia Energia Poznań S.A. (VPOZ), Veolia Energia Warszawa 

S.A. (VWAW) i Grupą Veolia term (VTER) ogłasza przetarg prowadzony w oparciu o przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz regulaminy i procedury obowiązujące u Zamawiającego na realizację poniższych tematów: 

 

TEMAT 1: 
Wybór Wykonawcy usługi w zakresie ulepszenia, modernizacji, remontów, 
napraw awaryjnych i oceny stanu technicznego wentylatorów w układach 
technologicznych elektrociepłowni w spółce Veolia Energia Łódź S.A. i Veolia 
Energia Poznań S.A. w latach 2019-2021 
 
TEMAT 2: 
Wybór Wykonawcy usługi w zakresie remontów, napraw awaryjnych i oceny 
stanu technicznego wentylatorów w układach technologicznych ciepłowni w 
spółkach Grupy Veolia term (Veolia Północ Sp. z o.o., Veolia Szczytno Sp. z 
o.o., Veolia Wschód Sp. z o.o., Veolia Południe Sp. z o.o.), Veolia Energia 
Poznań Region Wielkopolski i Veolia Energia Warszawa S.A. w latach 2019-2021 
 

Nr przetargu: : DP/VPOL/PW/13/2018 
 

Planowany termin obowiązywania umowy: od 01.01.2019 – 31.12.2021 

 

Wniosek o udostępnienie wersji elektronicznej dokumentacji przetargowej (SWZ) należy skierować na adres: 

dariusz.praski@veolia.com podając w tytule maila numer przetargu. 

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (SWZ). 
 

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej na jeden, kilka lub wszystkie regiony 

rozumiane jako zespół kilku obiektów ciepłowniczych lub spółek, z jednoczesnym założeniem, że składając 

ofertę uwzględniającą daną lokalizację/ciepłownię/elektrociepłownię/region, oferta uwzględnia wszystkie 

wentylatory w danej lokalizacji/ciepłowni/elektrociepłowni/regionie. Zamawiający dopuszcza także złożenie 

oferty na jeden lub oba Tematy. 

 

Oferty wstępne w wersji papierowej i elektronicznej należy składać osobiście lub przesłać pocztą za 

potwierdzeniem odbioru na adres:  

Veolia Energia Polska S.A., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, Recepcja V piętro 

w terminie do dnia 30.11.2018 (piątek) do godz. 16:00 

(na kopercie należy podać tytuł postępowania i numer przetargu) 

 

mailto:dariusz.praski@veolia.com
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Osobami upoważnioną do udzielania informacji w sprawach przetargu są:  

- sprawy formalne i organizacyjne oraz techniczne: pytania drogą mailową na dariusz.praski@veolia.com 

 

Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia przetargu bez wyboru 

którejkolwiek oferty bez podania przyczyn. 
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