
  

 

Dębe Wielkie, dn. 29.01.2015 r. 

 

Znak sprawy ZK-O.252.1.2015 
 

ZAPYTANIE CENOWE 
(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu przepisów ustawy PZP) 

 

I. CHARAKTERYSTYKA ORAZ PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
 

1. Zamawiający:  

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim, ul. Zielona 3, 05-311 Dębe Wielkie 

tel. (25) 749-70-01, fax. (25) 749-70-03, 

www.zk.debewielkie.com, e-mail: zk.debewielkie@wp.pl 

reprezentowany przez Dyrektora Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim - Grażynę Pechcin 

 

zaprasza do złożenia ofert na: dostawę  materiałów instalacyjnych wg potrzeb Zamawiającego, 

zgodnie z załączonym formularzem ofertowym 

2. Przedmiot zamówienia: 

2.1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do budowy oraz naprawy instalacji 

wodociągowych oraz kanalizacyjnych. 

2.2.Wszystkie dostarczone materiały winny być nowe oraz posiadać niezbędne atesty. Nie mogą 

to być materiały po naprawie, regeneracji, renowacji itp.  

2.3.Dostawy  materiałów instalacyjnych odbywać  się  będą  sukcesywnie,  zgodnie  z  bieżącym 

zapotrzebowaniem  Zamawiającego,  w  terminie  do  3  dni  roboczych  od  dnia  zgłoszenia 

zapotrzebowania przez Zamawiającego. 

 

3. Termin realizacji zamówienia:  

Okres od 01.03.2015 roku do 31.12.2015 roku. 

 

4. Kryterium oceny ofert 

Spośród ofert nie odrzuconych Zamawiający wybierze ofertę, kierując się kryterium najniższej ceny. 

 

5. Miejsce i termin złożenia oferty: oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 13 lutego 

2015 roku (piątek) do godz. 14.00, do Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim, ul.  Zielona 3, 05-

311 Dębe Wielkie. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

zk.debewielkie@wp.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Zielona 3,  05-311 

Dębe Wielkie. 



 

6. Warunki płatności: Płatność na podstawie faktury VAT wystawionej przez Dostawcę po 

zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego na przelew 30 dni od daty wystawienia faktury. 

7. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:  

7.1.   Z wyłonionym Dostawcą zostanie zawarta pisemna umowa.  

7.2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru 

oferty nie podając przyczyny.  

7.3. W przypadku, gdy w trakcie trwania postępowania wpłyną oferty o tej samej wartości 

(cenie) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Dostawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia ofert dodatkowych.  

 

8. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Starszy Referent ds. ochrony środowiska                   

– Joanna Wojnach, tel. (25) 749-70-01. 

 

9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na wskazanym 

formularzu, w języku polskim.  

 

 

 

 

 

29.01.2015 

Grażyna Pechcin 

 

Dyrektor Zakładu Komunalnego 

W Dębem Wielkim



 


