
 

Nasz znak: ZWIK 100/03/2016 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów  Sp. z o.o. w Chełmie Gryfickim ( zwany dalej Spółką) 
Zaprasza do postępowania w trybie zapytania ofertowego na zasadach określonych w  Regulaminie 

udzielania zamówień na dostawy towarów, usługi i roboty budowlane przez Zakład Wodociągów i 

Kanalizacji Trzebiatów  Sp. z o.o. w Chełmie Gryfickim, na wykonanie zadania pn.:  

„Wymiana i przebudowa części sieci wodociągowej w m. Nowielice, gm. 

Trzebiatów.” 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres określają: projekt budowlany oraz 

Specyfikacja Zasadnicza wraz z załącznikami. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, w szczególności dotyczące:  

1) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.  

Wymagane jest, by Wykonawca dysponował osobami legitymującymi się kwalifikacjami 

zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im 

powierzone w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia.  

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia:  

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (dostarczeniu) w okresie 

ostatnich 3 lat co najmniej dwie dostawy pojazdów specjalnych o wartości nie mniejszej niż 

500.000,00 zł. 

3) Posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 000.000,00 zł  

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie dostarczają Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazano w SZ.  

3. Ofertę zabezpieczyć należy wadium w kwocie 10.000,00zł. Wadium należy wnieść najpóźniej do 

wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 21.03.2016. do godz. 10.00.  

4. Wykonawca określi cenę za realizację całości przedmiotu zamówienia . Zamawiający przyjmuje 

ryczałtową formę wynagrodzenia wykonawcy.  

5. Kryteria oceny ofert: cena - waga 100 %,  

6. Zamawiający przyzna realizację zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 

określonym w Specyfikacji Zasadniczej oraz niniejszego ogłoszenia i jednocześnie posiada największą 

liczbę punktów z oceny ofert. 

 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w przypadku, gdy 

wartość najniższej ważnej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia przez 

Zamawiającego, oraz odwołania przetargu, zmiany postanowień niniejszej Specyfikacji oraz 

unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek oferty. 

8. Termin składania ofert upływa w dn. 21.03.2016. o godz. 10.00 

9. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna 



się wraz z upływem terminu składania ofert.  

10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dn. 21.03.2016 r. o godz.10.15, pokój nr  26.  

11. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany do 

wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  

10 % ceny oferty. Zabezpieczenie można wnieść w postaci gwarancji ubezpieczeniowej lub w 

gotówce. 

12. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.  

 

 

 


