
   

 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów  Sp. z o.o. , 72-320 Trzebiatów, Chełm Gryficki 7 

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000297679 

Kapitał zakładowy: 42 139 500,00 PLN 
                                               REGON 320451195                                                                                  NIP: 8571874050 

 

Chełm Gryficki, 25.09.2018 

 

...............................................................                                                  

             (pieczęć zamawiającego) 

 

 

 

 

Do wszystkich Oferentów 

                                                                                                                        

 

Nasz znak: ZWiK 594/09/2018 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ 

 

 

1. Zamawiający  ZWiK Trzebiatów Sp z o.o. Chełm Gryficki 7, 72-320 Trzebiatów 

2. Przedmiot  zamówienia: „Wykonanie okresowych przeglądów technicznych oraz badania 

wydajności hydrantów zewnętrznych należących do ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.”. 

3. Data realizacji zamówienia:  

30.11.2018 

4. Cena: 80%, doświadczenie 20%. 

5. Inne istotne warunki zamówienia  

Wymagane posiadanie poświadczenia / rekomendacje przeprowadzenia co najmniej 2 

przeglądów technicznych oraz badań hydrantów. Firma musi posiadać sprzęt i możliwości 

wykonania powierzonego zadania własnymi siłami i środkami bez pomocy podwykonawców. 

6. Sposób przygotowania oferty . 

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, 

nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę 

upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie 

należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na przeglądy hydrantów”. 

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pok. sekretariat , pocztą, pocztą elektroniczną na 

adres sekretariat@zwiktrzebiatow.pl lub faksem pod nr 91 38 72 456 

Oferta powinna zawierać wszelkie koszty związane z zakupem i transportem towaru do siedziby 

Zamawiającego 

7. Miejsce i termin złożenia oferty. 

Ofertę złożyć należy do dnia 11.10.2018  godz. 10.00 

8. Termin związania ofertą  30 dni 
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9. Kontakt z osobą prowadzącą zamówienie w imieniu zamawiającego Grzegorz Sawko tel. 91 38 

72 860 w.23; email: g.sawko@zwiktrzebiatow.pl  

10. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia, z wyjątkiem zamówień sektorowych, 

udzielane przez zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo 

lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w 

szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

11. Opis przedmiotu zamówienia: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do: 

− Sporządzenia protokołu z badania technicznego każdego hydrantu zewnętrznego 

nadziemnego/ podziemnego 

− Sprawdzenie każdego hydrantu pod kątem ciśnienia i wydajności nominalnej (według 

Rozporządzenia MSWiA z dnia 24.07.2009 r.( Dz.U. Nr 124 poz.1030, rozdział 4) 

− Zainwentaryzowanie każdego hydrantu na czytelnej foto-mapie – w formie cyfrowej 

− Uzupełnienie brakujących oznaczeń hydrantów w terenie za pomocą tabliczek na 

słupkach  

b) Lokalizacja hydrantów zostanie udostępniona firmie, której oferta została wybrana 

c) Propozycja wzoru protokołu podlega zatwierdzeniu 

 

                                                                  

               

................................................................... 

                                                                   /data, podpis osoby prowadzącej sprawę/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


