
 

Dobroszyce, data 02.01.2023 r. 
Nr sprawy 1/Z/2023 
 

ZAPYTANIE CENOWE 
na podstawie Regulaminu udzielania przez Gminną Gospodarkę Komunalną 

Dobroszyce Sp. z o.o. zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 
130 000,00 złotych netto w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 

2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.) 
 

Zamawiający  
zaprasza do złożenia ofert na: 

demontaż istniejących urządzeń i montaż nowych urządzeń przekazanych przez 
zamawiającego oraz wykonanie instalacji wodociągowej w Hydroforni w Łuczynie 

 
1. Przedmiot zamówienia: 

 
- Demontaż istniejących pomp hydroforowych i montaż nowej armatury (zasuwy, rury PE) dla 

nowego zestawu pompowego dostarczonego przez zamawiającego. 
- Prace budowlane - wykonanie fundamentu z betonu pod filtr ciśnieniowy. 
- Montaż filtra pośpiesznego ciśnieniowego DN 1600 – szt.1 
- Montaż aeratora DN 600 – szt.1 
- Montaż konstrukcji wsporczych i obejm, materiałów połączeniowych itp. – kpl 
- Wykonanie orurowania filtra i aeratora z rur PE. 
- Montaż i podłączenie armatury zaporowej - przepustnice - 8 szt. 

a/ z dźwignią ręczną - jako przepustnice odcinające filtr – 2 szt 
b/ z napędami pneumatycznymi – dla trybu pracy automatycznej hydroforni - 6 szt.  

- Zasypanie filtra złożem kwarcowym i katalicznym (defeman) – 1 kpl. 
- Montaż układu odpowietrzenia filtra ciśnieniowego – 1 kpl. 

   - Montaż sprężarki - 1kpl oraz  
        a/ wykonanie instalacji napowietrzania wody surowej do aeratora   
        b/ wykonanie instalacji sprężonego powietrza do zasilania napędów pneumatycznych 

przepustnic filtrów dla trybu automatycznego pracy hydroforni. 
   - Montaż pompy płucznej o mocy 4kW– 1 szt. 
   - Montaż dmuchawy powietrza o mocy 4 kW– 1 szt. 
   - Wykonanie orurowania pompy płucznej i dmuchawy powietrza z rur PE – 2 kpl  
   - Wykonanie płukania i dezynfekcji całego układu produkcji wody w hydroforni – 1 kpl. 
   - Uruchomienie układu filtracji wody w trybie automatycznym. 
   -      Kształtki, rury (PEHD) i konstrukcje wspierające po stronie wykonawcy.  
    

2. Termin realizacji zamówienia: 31.03.2023 r. 
 

3. Okres gwarancji: 24 miesiące. 
 

4. Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 



 

5. Sposób przygotowania oferty: oferty należy przygotować na piśmie na załączonym wzorze. 
 

6. Miejsce i termin złożenia oferty: oferty należy składać w siedzibie zamawiającego osobiście, za po-
średnictwem operatora pocztowego, faksem lub pocztą elektroniczną na adres: Gminna Gospo-
darka Komunalna Dobroszyce Sp. z o.o. ul. Oleśnicka 35, 56-410 Dobroszyce biuro@ggkdobro-
szyce.pl do dnia 13.01.2023 do godziny 12:00 
 

7. Termin otwarcia ofert 13.01.2023 12:30 
 

8. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Sylwia Madaj tel. 71 736 06 54 mail: biuro@ggk-
dobroszyce.pl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
………………………………………. 

                                                                                                                                         (miejscowość, data)          
 

     Pieczątka Wykonawcy       
 

 
 

OFERTA 
 

Odpowiadając na zapytanie cenowe dotyczące  
demontaż istniejących urządzeń i montaż nowych urządzeń przekazanych przez 

zamawiającego oraz wykonanie instalacji wodociągowej w Hydroforni w Łuczynie 
 
Składam (y) ofertę następującej treści: 

1. Oferuję (emy) wykonanie zamówienia na zasadach określonych w zapytaniu cenowym za: 
Cenę brutto: ………………………………… zł (słownie: …………………………………..) 
W tym podatek VAT ……………………… zł (słownie: ……………………………………..). 

2. Termin wykonania zamówienia: 
………………………………………………………………………………………………… 

3. Okres gwarancji: 
………………………………………………………………………………………………… 

4. Oświadczam (y), że: 
- zapoznałem (- łam, - liśmy się) z projektem umowy,  
- zobowiązuję (ujemy) się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

 
5.  Ofertę niniejszą składam (y) na … kolejno ponumerowanych stronach. 
6.  Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
7.  Oświadczam (y), że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie ważności 
umowy i zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia jakie ponosi 
Zamawiający. 
 
 

…………………………………. 
            (podpis osoby upoważnionej) 


