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            ZAPYTANIE  OFERTOWE 

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), a wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w 
złotych kwoty 30.000 euro (art.4 ust. 8 ustawy) 

Zakład Komunalny w Kostrzynie  zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:   

REMONT  INSTALACJI  ELEKTRYCZNEJ  W STACJI UZDATNIANIA WODY W 

MIEJSCOWOŚCI  CZERLEJNKO, GMINA KOSTRZYN. 

I. Przedmiotem zamówienia niniejszego zamówienia jest remont instalacji 
elektrycznej w Stacji Uzdatniania Wody w Czerlejnku gmina Kostrzyn. 

II. Zakres prac  obejmuje: 

• Demontaż  starych i montaż nowych rurociągów, które między innymi 
obejmują: rura DN 150 (168x3) – 11 mb, rura DN100 (114x3) – 3 mb, rura 
DN80 (88x3) – 2 mb.,  
Przepustnica miedzy kołnierzowa z napędem ręcznym z dyskiem z KO DN 
80 – 2 szt., Przepustnica miedzy kołnierzowa z napędem ręcznym z 
dyskiem z KO DN 100 – 2 szt., Przepustnica miedzy kołnierzowa z 
napędem ręcznym z dyskiem z KO DN 200 – 1 szt., kompensator gumowy 
TIS DN 100 – 2 szt., zawór kulowy z KO – 2 szt., manometr kurek 
manometryczny 1 komplet., dostosowanie istniejącej instalacji (rurociąg 
ssawny i tłoczny).  
Materiały winny być wykonane ze stali kwasoodpornej 

• Dostawa i montaż nowego kompletnego zestawu hydroforowego HYDRO 
MPC-E CRIE 20 -3 wraz z osprzętem 
 
 

 

II. Termin składania ofert:  05.11.2020 r. do godz. 14.00 

1.Miejsce składania ofert: osobiście w sekretariacie Zakładu Komunalnego w Kostrzynie, 
62-025 Kostrzyn, ul. Poznańska 2 (liczy się data wpływu do zakładu), drogą pocztową: 
Zakład Komunalny w Kostrzynie, ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn, lub drogą 
elektroniczna na adres: poczta@zkkostrzyn.pl 



2. Wykonawca powinien sporządzić ofertę wg. załącznika nr 1 do zapytania ofertowego. 

Oferta  winna zawierać  nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub 
upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy. Oferta powinna być napisana 
pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny. Poprawki w 
ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej 
ofertę. 

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 21.12.2020 r. 

4. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: 

Nr Nazwa kryterium Waga 
1 Cena 100% 
 

Punkty przyznawane za podane kryterium liczone będą według następującego wzoru: 

Nr 
kryterium 

                                         WZÓR 

1 C= Cmin/Cof x 100 
Gdzie:  
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert 
Cof- cena podana w ofercie 
c- punkty badanej oferty 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 

5.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związana z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
Rozliczenie za wykonanie zamówienia odbywać się będzie w złotych polskich. 
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego zapytania 
ofertowego na każdym jego etapie, bez podania przyczyny. 

Szczegółowe informacje na temat zamówienia można uzyskać pod nr Tel. 604596814. 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z regulaminem obowiązującym w Zakładzie Komunalnym 
udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro. 

 

W związku ze zmianami w przepisach dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych informuję, że w Biuletynie 
Informacji Publicznej Zakładu Komunalnego w Kostrzynie zostały zamieszczone stosowne obowiązki informacyjne.   

 

                                                            --------------------------------------------- 

                                                                                            Podpis osoby upoważnionej 

 


