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Zakłady Produkcyjno-Usługowe 

„PRAWDA” sp. z o.o.      
ZO-02/18/POIiŚ/P 

PROCEDURA 

Wyciąg z Zapytania Ofertowego (SIWZ), art. 1.2 wskazujący miejsce upublicznienia 

dokumentów opisujących przedmiot zamówienia. 

1.2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, jego opis oraz zakres prac do wykonania 

w ramach niniejszego zamówienia określa Dokumentacja Projektowa tj.: 

1) Minimalne wymagania techniczne oraz techniczno-eksploatacyjne elektrociepłowni 

biomasoawej z blokiem ORC w Olecku – stanowiące załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego 

(SIWZ), upublicznione zostały na stronie internetowej www.prawda.net.pl oraz dostępne są do 

wglądu lub pobrania na wniosek, w formie kopii lub obrazu utrwalonego za pomocą urządzeń lub 

środków technicznych służących do utrwalania obrazu, pod adresem kontaktowym wskazanym  

w art. 7.4.1. Zapytania Ofertowego (SIWZ), 

2) Projekty budowlane oraz Pozwolenia tj.: 

a) Projekty budowlane, opracowania: 

 Projekt budowlany – Budowa elektrociepłowni na biomasę z blokiem kogeneracyjnym 

na działce o nr 13/5; Obręb Olecko 2 przy ul. Gołdapskiej 33; 

 Opracowanie – Połączenie hydrauliczne i regulacja systemów ciepłowniczych 

w zakładzie produkcyjnym ZPU PRAWDA sp. z o.o.; 

 Ideogram budowlany – Obiekt: budowa wewnętrznej linii kablowej SN 15kV; Branża: 

elektryczna; Adres obiektu: Olecko, ul. Gołdapska 33; 

 Mapa – przyłącze elektryczne, 

b) Pozwolenia: 

 Decyzja nr 281 z dnia 03.11.2016 r. - zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca 

pozwolenie na budowę, wydana przez Starostę Oleckiego (AB.6740.260.2016); 

 Postanowienie z dnia 30 sierpnia 2016 r. – w sprawie nie nakładania obowiązku 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, wydane 

przez Burmistrza Olecka (GKO.6220.29.2016); 

 Umowa nr 16-BO/UL/00135 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Elektrociepłowni 

z Z.P.U. PRAWDA sp. o.o. położonej przy ul. Gołdapskiej 33 (dz. nr 13/5), 

w miejscowości Olecko gmina Olecko; 

 Warunki przyłączenia nr 16-BO/WP/00135 dla źródła wytwórczego do sieci 

dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 15 kV; Typ jednostki wytwórczej: AMI 

500L2W BSS; Lokalizacja: gmina Olecko, miejscowość Olecko, ul. Gołdapska 33, dz. 

nr 13/5. 

 stanowiące załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego (SIWZ), upublicznione zostały na stronie 

internetowej www.prawda.net.pl oraz dostępne są do wglądu lub pobrania na wniosek, w formie 

kopii lub obrazu utrwalonego za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do 

utrwalania obrazu pod adresem kontaktowym wskazanym w art. 7.4.1. Zapytania Ofertowego 

(SIWZ). 

 Przewodniczący Komisji Przetargowej 

 
 Piotr Jęcka 

……………………………. 
(podpis upełnomocnionej osoby) 
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