
Poddębice, dnia 30.01.2017 r. 
 

 

Zapytanie ofertowe 
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. 
 zaprasza do złożenia oferty na 

„Wykonanie usług z zakresu prac projektowych dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. ” 

 
1. Działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień (Dz.U. 

z 2015 r. poz. 2164 z późń. zm.) zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie 
określonego poniżej przedmiotu zamówienia:  
Wykonywanie usług z zakresu prac projektowych dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.  
 

2. Szczegółowy opis zamówienia w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. 
 

3. Nazwa i adres Zamawiającego: 
Miejskie przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. 
ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice 
tel. 43 678-43-66, fax. 43 678-43-66; e- mail:biuro@mpwik-poddebice.pl 
 

4.  Wymagania ogólne zamawiającego: 
Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składając ofertę 
uwzględnił wszystkie pozycje określone w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na przedmiot zamówienia inny niż podany przez 
Zamawiającego. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ważną i z najniższą ceną 
zostanie zawarta umowa wg wzoru załączonego do niniejszego zaproszenia. 
 

5.  Kryterium wyboru oferty: 
     - cena - 100% 

Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, który spełnia wymagania zamawiającego 
zaproponuje najniższą cenę na całość zamówienia. 
Rozliczenie ryczałtowo-ilościowe wg cen jednostkowych podanych w formularzu ofertowym               
i ilości prac faktycznie wykonanych. 
W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. 

 

6.  Termin realizacji: 
Wymagany termin realizacji zadania – sukcesywnie na podstawie zleceń zamawiającego od daty 
podpisania umowy do 31.12.2017 r. 
 

7.  Sposób przygotowania oferty i obliczenia ceny oferty 
a) zgodnie z formularzem ofertowym – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 
b) oświadczenie – załącznik Nr 2. 
c) parafowany projekt umowy – załącznik Nr 3. 
 

8.  Miejsce i termin złożenia oferty: 
a) Oferta powinna być przesłana lub dostarczona osobiście na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o., ul.Parzęczewska 29/35, sekretariat pok. Nr 6. 
Oferty należy składać do dnia 03 lutego 2017 r. do godz. 9.00 w zaklejonej kopercie z 
dopiskiem: „Wykonanie usług z zakresu prac projektowych dla potrzeb Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.” 
b) Wybór najkorzystniejszej oferty bądź brak wyboru oferenta zostanie ogłoszony na stronie 

internetowej po adresem www.mpwik-poddebice.pl. 
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania wyboru oferty bez podania 

przyczyny. 
 

9. Zapytania o przedmiot zamówienia:  
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.(43)6784366, osoba do kontaktu: Michał Srogosz. 

 

Dla określenia szacunkowej wartości zamówienia przyjęto, że nie przekracza ona wyrażonej                 
w złotych równowartości kwoty 30.000 euro ( art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 kwietnia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych Dz.U.2010, Nr 113, poz. 759 ze zm.) 
 

 

http://www.mpwik-poddebice.pl/

