
Chełm Gryficki dn. 29.07.2015 r. 

Nasz Znak: ZWiK 455/07/2015                                                                     

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
    

Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej  

     w złotych równowartości 30 tys. euro. 

 

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty 

cenowej na sprzedaż i dostarczenie:  

„Zakup myjki wysokociśnieniowej z podgrzewaniem wody na potrzeby ZWiK 

Trzebiatów Sp. z o.o.” 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 max. ciśnienie robocze: 200 bar 

 wydatek wody: min. 1000 l/h 

 gwarancja: 24 miesiące 

 brak wymaganych płatnych przeglądów 

 wąż ciśnieniowy 30 m (w 1 kawałku) 

 lance: pianowa, szpachelkowa, wirująca (power) 

 metalowe końcówki dysz 

 przedłużka min. 1m 

 zasilanie: 400V 

 temp. podgrzewania wody: min. 80°C 

 obudowa: stal nierdzewna/ tworzywo sztuczne 

2. Wymagany termin wykonania zamówienia: 17 sierpień 2015 r. 

 

 

II. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY: 

1. Pisemne oferty należy złożyć na załączonym formularzu (załącznik nr 1). 

2. Cenę podaną w ofercie (netto plus VAT) należy określić z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku w PLN   

3. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową - powinna więc obejmować wszystkie koszty 

związane z realizacją zamówienia (np.: dojazdy do siedziby Zamawiającego, stawkę 

VAT, wizje lokalne, itp.), 

4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

5. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w projekcie umowy i zobowiązuje się 

do jej podpisania, gdy zostanie wybrany na Wykonawcę niniejszego zamówienia. 

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. 

 Formularz ofertowy należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 

do niniejszego zapytania. 

 W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie 

należy umieścić napis: 

Zapytanie ofertowe na: „Zakup myjki wysokociśnieniowej” 



7. Miejsce i termin złożenia oferty. 

 Ofertę złożyć należy do godz. 1000  do dnia  07 sierpień 2015r. 

 Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego w sekretariacie, pocztą na adres 

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

elektroniczną na adres: sekretariat@zwiktrzebiatow.pl, lub faksem pod nr 91 

3872456. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. 

9. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. wymogami ponosi Wykonawca ( np. 

potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce 

składania ofert w terminie określonym w punkcie 7. Oferty, które wpłyną do spółki po 

terminie określonym w pkt. 7 nie będą rozpatrywane. 

10. Kontakt z osobą prowadzącą zamówienie w imieniu zamawiającego:    

Grzegorz Sawko, pok. 23, e-mail: g.sawko@zwiktrzebiatow.pl, tel. 91 3872860 wew. 23 

 

III. WARUNKI UMOWY:  

Zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy zawartej po wyborze najkorzystniejszej 

oferty. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

O wyniku wyboru wykonawcy powiadomimy w terminie do 10 sierpień 2015r.  

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1  
do zapytania ofertowego 

 

…………………………. 
/miejscowość, data/ 

Wykonawca: 

Nazwa………………………………………………… 

Adres………………………………………………….. 

NIP………………………REGON………………….. 

Telefon/Fax……………………………………….…… 

e-mail………………………………………………..… 

 

   Zakład Wodociągów i Kanalizacji  

Trzebiatów Sp. z o.o. 

Chełm Gryficki 7 ,  

72-320 Trzebiatów   

     

 

O F E R T A 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ZWiK ................/07/2015                                                                    

do złożenia oferty cenowej na: „Zakup myjki wysokociśnieniowej z podgrzewaniem wody 

na potrzeby ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.” 

 

1. Składam ofertę na wykonanie w/w zadania za cenę: 

 

             cena netto                 …………………………………………………………..zł 

             cena brutto( z VAT) ..........................................................................................zł                                             

 słownie złotych : ...................................…………….…………………………zł 

 

 

      2. Oświadczam, że: 

1) akceptuję warunki zapytania ofertowego i zobowiązuję się, w przypadku wyboru 

mojej oferty, do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

2) zrealizuję w/w zadanie w terminie do 17.08.2015 r.  

3) żądane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.  

4) posiadamy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz   

przygotowania i złożenia oferty 

5) posiadamy wiedzę i doświadczenie pozwalające na wykonanie zamówienia 

6) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie 

zamówienia w terminie i na warunkach określonych w zaproszeniu. 

7) Oświadczamy, że projekt umowy (załącznik nr 2) został przez nas zaakceptowany 

8) Załącznikami do niniejszej oferty są:  

 …………………………… 

 ……………………………                                               
                                                                                                     (podpis/podpisy 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 

 

UMOWA (Projekt) 

zawarta w dniu ........................... 2015 roku na podstawie ............ Regulaminu Zamówień 

Publicznych ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.  

pomiędzy: 

                  Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. , z siedzibą w Chełmie 

Gryfickim 7, reprezentowaną przez prezesa zarządu  – Grzegorz Jelonka, zwanym dalej 

Zamawiającym, 

a 

......................................................................... zwanym w dalszej treści umowy 

„Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

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

o następującej treści: 

 

§ 1 

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonywania zadanie polegające na:   

Sprzedaż i dostawa urządzenia na podstawie postępowania pn. „Zakup myjki 

wysokociśnieniowej z podgrzewaniem wody na potrzeby ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.”  

zakres opracowania:  

- zgodnie działem I zapytania ofertowego 

 

§ 2 

    Strony ustaliły termin realizacji umowy przez Wykonawcę do dnia 17.08.2015 r. 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia o parametrach nie gorszych 

określonych w § 1 umowy w terminie określonym w § 2 umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia w/w parametrów zgodnie z 

potrzebami Zamawiającego. 

 

§ 4 

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w formie ryczałtowego 

wynagrodzenia brutto ustalonego na podstawie formularza ofertowego (załącznik nr 1 ). 

 

2. Rozliczenie wykonywanych prac określonych w zleceniu nastąpi  w ciągu 30 dni od daty 

przedłożenia przez Wykonawcę faktury  wystawionej dla Zakładu Wodociągów i 

Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o , 72-320 Trzebiatów, Chełm Gryficki 7 NIP 857-187-40-

50, poleceniem przelewu na rachunek bankowy wykonawcy. 

 

3. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu zlecenia i dostarczeniu  przez 

Zamawiającego protokołu zdawczo - odbiorczego 

 

§5 

Strony ustalają następujące kary umowne: 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy w wysokości 2,5% wynagrodzenia. 



2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca                    

w wysokości 3,5% wynagrodzenia, 

2) za zwłokę w oddaniu określonego w zleceniu przedmiotu robót w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas wykonywania pracy określonej w 

zleceniu w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w zleceniu za każdy dzień zwłoki 

liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

 

§6 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§7 

1. Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w szczególnych okolicznościach nie 

możliwych do przewidzenia w czasie podpisania umowy. 

2. Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia w niniejszej umowie wymagają pisemnej zgody obu 

stron pod rygorem nieważności. Zmiany takowe mogą być dokonywane jedynie w formie 

aneksów do niniejszej umowy. 

§8 

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla siedziby  

zamawiającego. 

 

§ 9 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego                        

i 1 egz. dla Wykonawcy. 

 

 

         Wykonawca:        Zamawiający:       

       

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 


