
 
Urząd Miejski w Wołominie ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, 

tel. (22) 763 30 00, fax. (22) 763 30 66,  www. wolomin.org,  e-mail: um@wolomin.org. NIP: 125-13-33-722, REGON: 013269640 

 

                                                                                                  Wołomin, dnia 18.01.2023 r. 
 

 

 

 

 

 

 

         

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.  

ul. Szosa Jadowska 49 

05-200 Wołomin 

 

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI 

 

Działając w trybie art. 217 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)  dalej zwana: ustawą Pzp, zapraszam do negocjacji warunków 

umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie 

zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 1) lit.a) ustawy Pzp, którego przedmiotem 

jest: Dostawa energii cieplnej do budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie 

 

Negocjacje odbędą się dnia 25.01.2023r o godzinie 8.00 w siedzibie Zamawiającego przy  

ul. Ogrodowej 4 w pok. nr 105 

 

Przystępując do negocjacji, osoby reprezentujące Wykonawcę powinny przedłożyć dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do reprezentacji Wykonawcy. Jeżeli umocowanie do działania w 

imieniu Wykonawcy nie wynika z właściwego dokumentu rejestrowego, osoba reprezentująca 

Wykonawcę powinna przedłożyć stosowne pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za 

zgodność z oryginałem przez notariusza). 

 

Zamawiający zgodnie z art. 217 ust 3, odstępuje od żądania  złożenia przez Wykonawcę oświadczenia 

o, którym mowa w art.125 ust 1.  

 

W związku z art. 217 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przekazuje niniejszym informacje niezbędne do 

przeprowadzenia postępowania, w tym projektowane postanowienia umowy. 
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Załączniki do zaproszenia: 

1) Formularz ofertowy/ opis przedmiotu zamówienia  

2) Projektowane  postanowienia umowy  

   Z up. Burmistrza 

Dariusz Szymanowski 

  Zastępca Burmistrza     
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