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Kartuzy, dn.19.07.2021r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa i adres Zamawiającego: Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy
Zebranie ofert prowadzone będzie na podstawie: Regulaminu zakupów sektorowych udzielanych
przez Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie ma zastosowania
ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.
W związku z planowanym zakupem Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:
„Dostawa zbiorników z geosyntetycznej tkaniny do odwadniania osadów”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 sztuk zbiorników z geosyntetycznej tkaniny do
odwadniania osadów.
1. Materiał – geotkanina polipropylenowa o parametrach:
 wytrzymałość 70/105 kN/m
 wydłużenie nie więcej jak 15%
 średnica otworów nie mniej niż 0,425 mm
2. Wymiary zbiorników:
 długość: 13,50 m
 szerokość: 5,5 m
3. Zbiorniki wyposażone w dwa wlewy/porty miękkie do napełniania na przeciwległych
krańcach o średnicy 110 mm.
Do oferty należy załączyć karty katalogowe/opis oferowanego zbiornika.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień: 19420000-6, 44611420-6
Miejsce dostawy: Magazyn KPWiK Sp. z o.o., ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy.
Termin wykonania zamówienia:
Dostawa zbiorników nastąpi na koszt Wykonawcy do 14 dni od przesłania zamówienia.
Zamówienie zostanie przesłane niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej.
Rozliczenie finansowe:
1. Rozliczenie finansowe nastąpi jednorazowo po dostawie przedmiotu zamówienia.
2. Termin płatności - przelew 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
sporządzonej faktury VAT.
Kryterium oceny – cena 100%.
Oferta, która spełni wymogi Zamawiającego i uzyska najniższą cenę zostanie ofertą najkorzystniejszą.
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Cena oferty:
1. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku
VAT.
2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty, nakłady i prace, które są
niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia bez konieczności ponoszenia przez
Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. Cena zawiera koszty dostawy.
3. Cena może być tylko jedna za zaoferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen.
Firmie, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie udzielone zamówienie. Od decyzji
zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w ogłoszeniu lub warunkach
zamówienia. O każdej zmianie Wykonawcy zostaną powiadomieni poprzez zamieszczenie adekwatnej
informacji na stronie internetowej – www.kpwik.kartuzy.pl.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania
bez podawania przyczyny lub do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Oferty należy przesłać do dnia: 27.07.2021 do godz.11:00 drogą elektroniczną na adres mailowy:
epruszak@kpwik.kartuzy.pl
Informacja o wyniku zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana
do wszystkich Wykonawców drogą mailową po wyborze oferty najkorzystniejszej.
Osobą do kontaktów w sprawie przedmiotu zamówienia jest:
imię i nazwisko
Grzegorz Laskowski
tel.
58 681 04 54 wew. 54
e-mail:
laskowski@kpwik.kartuzy.pl
Załączniki:
1.
Formularz ofertowy
2.
Informacja RODO
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