
ZAMAWIAJ CY:
Zak ad Us ug Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o.
ul. Aleja Wojska Polskiego 75
58-150 Strzegom, woj. dolno skie
e-mail: biuro@zuk.strzegom.pl

Sygnatura post powania:  1/pozaust./2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Zakup i dostawa  specjalistycznego r baka do ga zi”

Strzegom, dnia 23.07.2018 roku

mailto:biuro@zuk.strzegom.pl


1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
1.1.    Post powanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie

pozaustawowym o warto ci szacunkowej zamówienia poni ej 30.000 euro.
1.2.    Podstawa prawna wyboru trybu udzielania zamówienia: art. 4 pkt. 8 ustawy z

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie  publicznych  (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53, 730.  ).

1.3.  Pozosta e informacje:
1) Rozliczenia mi dzy Zamawiaj cym a Wykonawc  prowadzone b  w polskich

otych (PLN). Nie przewiduje si  rozlicze  w walutach obcych.
2) Post powanie o udzielenie zamówienia prowadzi si  w j zyku polskim
3) Wymaga  si ,  aby  Wykonawca  zdoby  wszystkie  informacje,  które  mog  by

konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
4) Wybrany Wykonawca jest zobowi zany do zawarcia umowy wed ug wzoru

przed onego przez Zamawiaj cego, w terminie i miejscu wyznaczonym przez
Zamawiaj cego.

5) Wykonawc  mo e by  osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadaj  osobowo ci prawnej.

1.4.  Zamawiaj cy przewiduje ni ej wymienione podstawowe przes anki uniewa nienia
prowadzonego post powania:

 1)    W post powaniu nie z ono adnej oferty
2)   Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najni sz  cen  przewy sza kwot , któr

zamawiaj cy zamierza przeznaczy  na sfinansowanie zamówienia, chyba e
zamawiaj cy mo e zwi kszy  t  kwot  do ceny najkorzystniejszej oferty;

3)  Wyst pi a istotna zmiana okoliczno ci powoduj ca, e prowadzenie post powania
lub wykonanie zamówienia nie le y w interesie Zamawiaj cego, czego nie mo na
by o wcze niej przewidzie ;

4) Post powanie obarczone jest niemo liw  do usuni cia wad  prawn ,
uniemo liwiaj   zawarcie umowy zgodnie z przepisami prawa.

5)   rodki  finansowe,  o  które  wyst powa  Zamawiaj cy,  celem   przeznaczenia  ich  na
sfinansowanie zamówienia nie zosta y mu przyznane lub zosta y przyznane
cz ciowo.

1.5. O uniewa nieniu post powania – przed z eniem ofert - Zamawiaj cy zawiadomi
wykonawców,  do których zosta y przekazane zapytania ofertowe.

1.6. O uniewa nieniu post powania – po z eniem ofert - Zamawiaj cy zawiadomi
wykonawców,  którzy z yli oferty w wyznaczonym terminie.

1.7.  Zamawiaj cy zastrzega sobie tak e mo liwo  uniewa nienia post powania na ka dym
jego etapie – bez podawania przyczyn.

 2. OKRE LENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKO CI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA
2.1.      Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Zakup i dostawa  specjalistycznego r baka do ga zi ”, zwanego dalej „urz dzeniem”
2.2.     Rodzaj zamówienia: dostawa
2.3 Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia (urz dzenia) zawiera za cznik nr 1 do

Zapytania Ofertowego



3.     TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
       Zamawiaj cy wymaga realizacji zamówienia w terminie do  dnia 20 sierpie 2019 r.

4.     WYMAGANE DOKUMENTY:
4.1. Wykonawca wraz z ofert  z y n/w dokumenty:
   a)   Specyfikacj  techniczn  urz dzenia w j zyku polskim.

5.       INFORMACJE     O     SPOSOBIE     POROZUMIEWANIA    SI     ZAMAWIAJ CEGO  Z
WYKONAWCAMI

5.1. W prowadzonym post powaniu wszelkie o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiaj cy i Wykonawcy pisemnie lub drog  elektroniczn

5.2.  Za dat  powzi cia wiadomo ci przez Zamawiaj cego uwa a si  dzie , w którym  otrzyma
on informacj  za pomoc   poczty elektronicznej lub pisma. Wykonawca wywodz cy
skutki prawne z okoliczno ci przekazania Zamawiaj cemu pisma lub korespondencji
elektronicznej (w tym oferty), obowi zany jest udowodni  prawid owo , terminowo  i
kompletno  przekazania pisma lub korespondencji elektronicznej

5.3.  W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj cy mo e przed up ywem terminu sk adania
ofert zmieni  tre  Zapytania Ofertowego. Dokonan  zmian   Zamawiaj cy przeka e
drog  e-mail Wykonawcom.

6.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
6.1.   Wykonawca  ma  prawo  z  tylko  jedn  ofert .  Z enie  wi cej  ni  jednej  oferty

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert z onych przez wykonawc . Wzór formularza
oferty stanowi Za cznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

6.2.  Oferta musi by  sporz dzona w j zyku polskim. Ka dy dokument sk adaj cy si  na ofert
lub z ony wraz z ofert  sporz dzony w j zyku innym ni  polski musi by  z ony wraz
z t umaczeniem na j zyk polski.

6.3. Oferta musi by  podpisana przez wykonawc , tj. osob  (osoby) reprezentuj
wykonawc , zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we w ciwym rejestrze lub
osob  (osoby) upowa nion  do reprezentowania wykonawcy.

6.4.    Oferta musi zawiera :

1)  Formularz oferty, którego wzór stanowi za cznik nr 2 do Zapytania Ofertowego,
2)  Dokumenty wymienione punkcie 4.1. lit   a) Zapytania Ofertowego,
3)  Stosowne pe nomocnictwo/a w wymaganej formie - w przypadku wskazanym w

punkcie 6.3. Zapytania Ofertowego

6.5.    Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi zane z przygotowaniem i z eniem oferty.

7.    ZASADY  ORAZ TERMIN SK ADANIA OFERT

7.1. Termin z enia ofert to:  07 sierpie  2019 roku godz. 15:00
7.2.   Ofert  wraz z wymaganymi dokumentami mo na z  pisemnie, dostarczaj c j  na

adres Zamawiaj cego lub elektronicznie przesy aj c na adres e-mail:
biuro@zuk.strzegom.pl

7.3.    Oferty,  które  zostan  z one  (wp yn  do  Zamawiaj cego)  po  up ywie  terminu
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wskazanego w pt. 7.1 – nie b  podlega y rozpatrzeniu.

8.    OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ CY B DZIE SI  KIEROWA  PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

8.1   Przy ocenie ofert Zamawiaj cy b dzie si  kierowa  nast puj cymi kryteriami:

Nazwa Kryterium Znaczenie
Kryterium

Cena Brutto (C)  100 %

8.2.   Maksymaln  ilo  punktów  w  kryterium  „Cena"  tj.  100  punktów uzyska oferta z
najni sz czn  cen  wskazan  w formularzu oferty. Pozosta e oferty uzyskaj
proporcjonalnie mniej punktów. Punkty zostan  obliczone wed ug wzoru:

r
          cena najni sza z badanych ofert

C = _________________________________________ -------
------- x 100 pkt. X 100 %

            cena oferty badanej

gdzie:
C- liczba punktów przyznanych wykonawcy za cen .

8.3.    Za najkorzystniejsz  zostanie uznana oferta, która uzyska najwi ksz  liczb  punktów z
oceny ofert.

8.4.     Je eli nie mo na wybra  oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, e dwie lub wi cej ofert ma
tak  sam  cen  – Zamawiaj cy wezwie wykonawców, we wskazanym przez siebie
terminie, do z enia ofert dodatkowych.  Spo ród  ofert dodatkowych wybierze ofert  z
najni sz  cen .

8.5.    Zamawiaj cy powiadomi o wynikach post powania wszystkich Wykonawców którzy z yli
oferty w wymaganym terminie. Wybranemu Wykonawcy Zamawiaj cy wska e termin i
miejsce podpisania umowy po zako czeniu ca ej procedury udzielenia zamówienia. Wzór
umowy stanowi za cznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

9.       INFORMACJE  O   FORMALNO CIACH,   JAKIE  POWINNY   ZOSTA   DOPE NIONE   PO
WYBORZEZ NAJKORZYSTNIEJSZEJ   OFERTY

9.1.    Z Wykonawc , który z y najkorzystniejsz  ofert  zostanie podpisana umowa, w/g
wzoru sporz dzonego przez Zamawiaj cego zgodnie z za cznikiem nr 3  do Zapytania
Ofertowego. Je eli wykonawca, którego oferta zosta a wybrana, uchyla si  od
zawarcia umowy , zamawiaj cy mo e wybra  ofert  najkorzystniejsz  spo ród
pozosta ych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

9.2.   Osoby reprezentuj ce Wykonawc  przy podpisywaniu umowy powinny posiada  ze
sob  dokumenty potwierdzaj ce ich umocowanie do podpisania umowy, o ile
umocowanie to nie b dzie wynika  z dokumentów za czonych do oferty.



9.3.    Postanowienia  przed one   we  wzorze  umowy  przez  Zamawiaj cego  nie  podlegaj
negocjacjom. Zamawiaj cy zastrzega mo liwo   modyfikacji tre ci wzoru umowy
ze wzgl du na wa ny interes publiczny lub wa ny interes Zamawiaj cego.

9.4. Zamawiaj cy zastrzega  mo liwo  negocjowania ostatecznej ceny ofertowej z
Wykonawc ,  który  z  najkorzystniejsz  ofert ,  a  w  przypadku  nie  uzyskania  w
toku negocjacji korzystniejszej  ceny – zastrzega sobie tak e mo liwo
uniewa nienia post powania.

Za czniki do Zapytania Ofertowego;
Za . Nr 1 do Zapytania Ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia
Za . Nr 2 do Zapytania Ofertowego  - Formularz oferty.
Za . Nr 3 do Zapytania Ofertowego - Wzór Umowy


