
Dobroszyce, 20.10.2021 r.

Nr zamówienia : Z/3/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gminna Gospodarka Komunalna Dobroszyce Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację remontu

przepompowni ścieków sanitarnych PS3 w miejscowości Nowica.

1. ZAMAWIAJĄCY

Gminna Gospodarka Komunalna Dobroszyce Sp. z o.o.

Ul. Oleśnicka 35

56-410 Dobroszyce

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00

email: biuro@ggkdobroszyce.pl

tel. 71 314 12 90, fax 71 736 06 50

2. TRYB POSTĘPOWANIA

a) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą

konkurencyjności i zasadą efektywnego zarządzania finansami.

b) Postępowanie  o udzielenie  zamówienia  prowadzone  jest  z  wyłączeniem stosowania ustaw z  dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – zamówienie

sektorowe zgodnie  z  art.  132 ust.  1  pkt  4.  w związku z art.  133  ust.  1  ustawy Pzp  do niniejszego

zamówienia nie stosuje się ustawy Pzp.

c) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym postępowaniu zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu

Cywilnego ( Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

a) Przedmiotem zamówienia jest remont przepompowni ścieków sanitarnych PS3 w  miejscowości Nowica

zakres prac:

- montaż zbiornika przepompowni (1 otwór grawitacyjny, 1 otwór tłoczny, przecisk kablowy w pokrywie,

wentylacja, uchwyt do podniesienia do góry)



- pokrywa zbiornika

- pokrywa włazu, prostokątna na wymiar, zamykana

- pompa zatapialna KSB ARX F065-150 żeliwna 2 szt

- kolano stopowe sprzęgające KSB żeliwne 2 szt

- zawór zwrotny kulowy żeliwny 2 szt

- zawór odcinający żeliwny 2 szt

- rurociągi tłoczone każdej z pomp 2 szt

- wspólny kolektor tłoczny 1 szt

- prowadnice pomp 2 kpl.

- łańcuch do opuszczania i wyciągania pomp 2 szt

- zestaw montażowy (śruby, podkładki, nakrętki, kotwy itp.)

- kołnierze łączeniowe 2 kpl.

- kominek wentylacyjny ø110 2 szt

- drabinka

- sonda hydrostatyczna 1 szt

- pływakowy regulator poziomu cieczy PE 2 szt

- kable zasilające i sterownicze długości ok 10 mb 1 kpl

- połączenia wyrównawcze wszystkich elementów metalowych 1 kpl.

- szafka sterowniczo - zasilająca 1 szt z obudową z tworzywa sztucznego z podwójnymi drzwiczkami

- zasilanie pomp 3~400 V

- sterownik programowalny

- zabezpieczenie zwarciowe oraz przeciążeniowe dla każdej z pomp

- zabezpieczenie przed zanikiem lub zmianą kierunku wirowania faz

- zabezpieczenie przed pracą na sucho pomp

- przełącznik wyboru pracy pomp (ręcznie – 0 - automatycznie)

- licznik czasu pracy każdej pompy

- gniazdo serwisowe 230 V

- sygnalizacja optyczo – akustyczna o stanach awaryjnych (możliwość wyłączenia sygnalizacji akustycznej)

- sterowanie sondą hydrostatyczną



- gniazdo z przełącznikiem do podłączenia agregatu prądotwórczego

- grzałka z termostatem

- przycisk do spompowania ścieków poniżej poziomu suchobiegu

- pomiar prądu pobierany przez pompy

- wpięcie do istniejącego systemu monitoringu  

- rozruch

b) Dostawcy nie przysługuje roszczenie względem Zamawiającego o zakup przedmiotu zamówienia.

c) Wykonawca własnym transportem i na swój koszt dostarczy przedmiot zamówienia w miejsce wskazane

przez Zamawiającego. 

d) Przedmiot zamówienia winny być wolny od wad oraz odpowiadać pod względem jakości wymaganiom

polskich i unijnych norm jakościowych.

e) Wzór umowy stanowi załącznik nr 2. 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia:  do dnia 15.12.2021 r.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą ważna ofertę i spełnią następujące

warunki:

a) Są uprawnienia do występowania w obrocie prawnym,

b) Dysponują niezbędna wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i techniczny, oraz

pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d) Akceptują warunki zawarte w Zapytaniu ofertowym.

6. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 



a) Wraz z ofertą Wykonawca składa wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia:

 Wypełniony formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1

 Szczegółową specyfikację materiałów 

Nie załączenie któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

7. KRYTERIUM OCENY OFERT

a) Kryterium: Cena – waga 100%.

W zakresie kryterium cena oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie ze wzorem:

Ilość punktów oferty badanej =   x waga 100%

b) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.

Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej  ze względu na to,  że zostały

złożone oferty  o  takiej  samej  cenie,  Zamawiający  wezwie  wykonawców, którzy złożyli  te  oferty  do

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty

dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

c) W ofercie należy podać cenę ogółem kompleksowego wykonania zamówienia. Cena ta powinna zawierać

wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania

zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego

określonego w ofercie. Wyklucza się możliwość roszczeń związanych z błędnym skalkulowaniem ceny.

Cena podana w ofercie zostanie przyjęta jako ryczałt.

d) Cena musi być wyrażona w polskich złotych.

e) Cenę należy podawać do drugiego miejsca po przecinku.

8. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z 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 osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:



a) Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; 

c) Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d) Pozostawanie  w związku małżeńskim,  w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii  prostej,

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,

opieki lub kurateli.

9. ODRZUCENIE OFERTY

Odrzuceniu podlegają oferty:

a) Których treść nie odpowiada treści niniejszego zamówienia publicznego

b) Złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym

c) W których nie wyceniono wszystkich pozycji.

10. WYJAŚNIENIE TREŚCI

W  razie  wątpliwości  co  do  treści  zapytania,  Wykonawcy  mogą  zwrócić  się  do  zamawiającego  o

wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Dopuszcza się możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu ze

zleceniodawcą, oględzin obiektu przepompowni PS3 w miejscowości Nowica.

11. INFORMACJA O DOPUSZCZALNOŚCI ZMIANY TREŚCI ZAPYTANIA

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść

zapytania. Dokonaną zmianę zapytania Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom,

którym przekazano zapytanie.

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

a) Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. –

załącznik nr 1.

b) Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę na całość zamówienia, nie dopuszcza się składania

ofert częściowych.

c) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania.

d) Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.



e) Oferta  i  wszystkie  załączniki  muszą  być  podpisane  na  każdej  zapisanej  stronie  przez  osobę/osoby

upoważnioną/ne do reprezentowania Wykonawcy.

f) W  przypadku,  gdy  Wykonawcę  reprezentuje  osoba  upoważniona,  do  oferty  musi  być  załączone

pełnomocnictwo  określające  jego  zakres.  Pełnomocnictwo  musi  być  podpisane  przez  osobę

upoważnioną  do  reprezentowania  Wykonawcy.  Pełnomocnictwo  musi  być  załączone  do  oferty  w

oryginale  lub  jego  kopia  potwierdzona  „za  zgodność  z  oryginałem”  przez  osobę  upoważnioną  do

reprezentowania Wykonawcy.

g) Dokumenty  złożone  w  formie  kserokopii  muszą  dodatkowo  posiadać  klauzulę  „za  zgodność  z

oryginałem” potwierdzoną podpisem osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy.

13.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

a) Kompletną ofertę należy dostarczyć do dnia 29-10-2021 r., do godz. 15:00 za pośrednictwem poczty,

kuriera,  maila,  osobiście  na  adres:  Gminna  Gospodarka  Komunalna  Dobroszyce  Sp.  z  o.o.,  ul.

Oleśnicka 35, 56-410 Dobroszyce, mail: biuro@ggkdobroszyce.pl.

b) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

14. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu i którego

oferta zawierać będzie najniższą cenę.

Niezwłocznie  po  wyborze  oferty  najkorzystniejszej,  Zamawiający  zawiadomi  Wykonawców, którzy

złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej.

15. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY

a) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

b) Zmiany,  poprawki  i  modyfikacje  oferty  złożonej  muszą  być  złożone  w  miejscu  i  według  zasad

obowiązujących  przy  składaniu  ofert.  Odpowiednio  opisane  koperty  zawierające  zmiany  należy

dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA”,

c) Wycofanie  oferty  następuje  przez  złożenie  pisemnego  powiadomienia  podpisanego  przez  osobę

umocowaną. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert.

Koperta opatrzona winna być opatrzona napisem „WYCOFANIE”



16.OCENA OFERT

a) Zamawiający poprawi w tekście oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

b) W  przypadku  wystąpienia  uzasadnionych  wątpliwości  po  stronie  zamawiającego  dotyczących

możliwości wystąpienia zjawiska rażąco niskiej ceny w odniesieniu do zaoferowanej ceny, kosztu lub

ich istotnych części składowych zamawiający może wezwać do złożenia wyjaśnień, w tym dowodów

dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. Do procedury badania rażąco niskiej ceny stosuje się zasady

określone w przepisie art. 90 ustawy o Pzp.

c) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w zapytaniu ofertowym, oświadczeń lub

dokumentów  potwierdzających  okoliczności,  o  których  mowa w  zapytaniu  ofertowym,  lub  innych

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, w tym pełnomocnictw, oświadczenia lub

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,

zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym,

chyba  że  mimo  ich  złożenia  oferta  wykonawcy  podlega  odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby

unieważnienie postępowania.

17. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI

a) Wszelkie pisma, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia Zamawiający i Wykonawca mają obowiązek

przekazywać w formie pisemnej (mail, fax, poczta).

b) Osobami  uprawnionymi  do  bezpośredniego  kontaktowania  się  z  Wykonawcami  ze  strony

Zamawiającego są:

- ws procedury udzielenia zamówienia – Sylwia Madaj, tel. 71 314 12 90

- ws przedmiotu zamówienia – Sylwia Madaj, tel. 71 314 12 90

18. DODATKOWE INFORMACJE

a) Wykonawcy nie przysługują środki odwoławcze.

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo nie rozstrzygania zapytania ofertowego.



Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty 

FORMULARZ OFERTY 

na: remont przepompowni ścieków sanitarnych PS3 w miejscowości Nowica

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego Z/3/2021

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gminna Gospodarka Komunalna Dobroszyce Sp. z o.o.

ul. Oleśnicka 35

56-410 Dobroszyce

2.WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

Lp. Nazwa Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 

Imię i nazwisko

Adres

Nr telefonu

Nr faksu

e-mail

4. PRZEDMIOT OFERTY

1) Oferujemy realizację remontu przepompowni ścieków PS3 w miejscowości Nowica wg oferty za cenę:

Cena oferty netto:………………………………………………………………………………………

Słownie:…………………………………………………………………………………………………

…………%podatek VAT……………………………………………………………………………….

Cena oferty brutto:………………………………………………………………………………………

Słownie:…………………………………………………………………………………………………



2) Ceny jednostkowe określone w ofercie zawierają wszelkie koszty, w tym koszty transportu, upusty i pozostaną
niezmienne w okresie obowiązywania umowy.

3) Udzielamy 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy.

5. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego wraz z jego załącznikami.
2) Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego wraz z jego

załącznikami.
3) Akceptuję warunki zawarte w treści postanowień umowy.
4) W przypadku wyboru naszej oferty podpiszę umowę w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego.
5) Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym tym zamówieniem,
6) Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,  potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników

zdolnych do wykonania zamówienia.
7) Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
8) Wyrażam zgodę na poprawienie oczywistych omyłek w treści oferty, o ile takie się w niej znajdują.
9) Pozostaję związany ofertą przez 30 dni od dnia wyznaczonego terminy składania ofert.
10) Wykonawca  [(osoba  fizyczna),  urzędujący  członkowie  władz  wykonawcy  (osoby  prawne)]  nie  byli

prawomocnie skazani za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego,  przestępstwo  przekupstwa  albo  inne  przestępstwo popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści
majątkowych.

11) Nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
12) W ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziłem szkody wykonując zamówienie.
13) W stosunku do Wykonawcy nie toczy się postępowanie upadłościowe  ani też nie ostała ogłoszona jego

upadłość.

5. Podpis(y):

l.p. nazwa(y) 
Wykonawcy(ów)

nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 
oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania oferty
w imieniu Wykonawcy(ów)

pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

miejscowość 
i data

1) 




