
 

 

                                   Poddębice, dnia. 08.02.2017 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.   

zaprasza do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę wodomierzy i regenerację 

wodomierzy. 

 
I. Zamawiający : 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. z siedzibą: 99-200 Poddębice,  

ul. Parzęczewska 29/35, NIP: 828-000-18-02; Regon 730340819 reprezentowane przez: 

1) Włodzimierza Szymańskiego – Prezesa Zarządu 

2) Michała Srogosza – Wiceprezesa Zarządu 

e-mail: mpwik-poddebice.pl    

Godziny urzędowania 7.00 do 15.00 

Tel./ fax (043) 678-43-66  
 

II. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem w/w zapytania ofertowego jest sukcesywna dostawa do siedziby Spółki fabrycznie nowych 

wodomierzy i regeneracja wodomierzy zgodnie z Załącznikiem Nr 1. 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych wodomierzy gat. I,  do wody zimnej 

oraz regeneracja wodomierzy dostarczonych przez Zamawiającego według poniższych wymagań: 
 

1.  WODOMIERZE NOWE: 

a) Oferowane wodomierze muszą być zgodne z wymaganiami dla wodomierzy do wody zimnej zgodnie               

z    normą PN-ISO 4064 lub PN-EN 14154. 

b) Na wodomierzu powinny być w sposób trwały i czytelny następujące oznaczenia: 

 nazwa lub znak producenta; 

 znak fabryczny; 

 nr fabryczny wodomierza i rok produkcji; 

 kierunek przepływu w postaci strzałki na korpusie wodomierza; 

 klasę obciążeń metrologicznych R zgodnie z MID  łączoną ze znakiem „V” i „H”; 

 wartość strumienia nominalnego Qn w m3/h lub Q3 ; 

 oznaczenie jednostki miary „m3”  

c) Oferowane wodomierze powinny posiadać następujące cechy: 

 maksymalne ciśnienie robocze 1,6 MPa; 

 cecha legalizacyjna pokazująca rok legalizacji wodomierza musi być zgodna z rokiem dostawy                 

do magazynu i  zatwierdzona przez Główny Urząd Miar;  

 fabrycznie nowe; 

 sitko na wlocie wodomierza, 

 wyklucza się system optyczny i kontaktronowy. 

d) Wodomierze muszą posiadać atest PZH, dopuszczający do kontaktu z wodą pitną. 

e) Wszystkie cechy wodomierzy powinny być potwierdzone kartą katalogową wodomierzy. 

f) Gwarancja na wodomierze fabrycznie nowe DN15, DN20, DN25 i DN40 nie mniejsza niż 24 miesiące 

licząc od daty odbioru towarów. 
 

2.  NAPRAWA I LEGALIZACJA WODOMIERZY: 

a) Wszystkie wodomierze po regeneracji muszą mieć stan „0” na liczydle; 

b) Gwarancja na wodomierze DN 20. DN 25, DN40, DN50, DN80, DN100 po regeneracji nie mniejsze niż 

12 miesięcy licząc od daty odbioru towarów;  

c) Wodomierze mogą być uszkodzone przez mróz; 

d) Wodomierze mogą posiadać niesprawny mechanizm. 
 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.  

 



 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianego asortymentu do 

20%. O ewentualnym zmianie Dostawca będzie poinformowany 14 dni przed dostawą. 
 

IV. Termin wykonania zamówienia. 

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2017r. 
 

V. Istotne postanowienia umowy. 

1. Termin płatności zostanie uzgodniony w umowie jednak nie krótszy niż z 30 dni od daty prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 
 

VI. Sposób przygotowania oferty: 

Oferta musi zawierać: 

1. Pełną nazwę oferenta. 

2. Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP; 

3. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć do w siedzibie Zamawiającego w Poddębicach,                                 

ul. Parzęczewska 29/35, pok. Nr 4 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lutego 2017 r. do godz. 9.00 

z dopiskiem „Oferta na sukcesywną dostawę wodomierzy i regenerację wodomierzy dla Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. w roku 2017”. 
4. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym                   

w mieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny, bądź opisany pieczątkami imiennymi. 
 

VII . Informacje dotyczące waluty oferty oraz sposobu obliczania ceny.  

1. Cenę oferty należy podać w PLN.  

2. W ofercie należy podać cenę netto, brutto oraz wysokość podatku VAT (wszystkie w zaokrągleniu do 

dwóch miejsc po przecinku). 

3. Każdy oferent może podać tylko jedną cenę. Oferty z cenami wariantowymi zostaną odrzucone. 
 

VIII. Kryteria oceny. 
1. Najniższa cena, tj. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta złożona zgodnie z niniejszym zapytaniem  

i przedstawiająca najniższą cenę. (waga – 100%). 
 

IX. Miejsce i sposób złożenia oferty: 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego z dopiskiem „Oferta na 

sukcesywną dostawę wodomierzy i regenerację wodomierzy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji  w Poddębicach Sp. z o.o. w roku 2016” w terminie do dnia 13.02.2017r. 

do godziny 9:00 w siedzibie Zamawiającego  pok. Nr 6,  osobiście lub pocztą,   

2. Oferty złożone po terminie będą odesłane bez otwierania i rozpatrzenia. 
 

X. Informacje dodatkowe. 

Dodatkowych informacji udzielać będzie: Damian Płoszyński  - tel. (43) 678-43-66. 
 

XI. Załączniki: 

1. Oferta cenowa; 

2. Oświadczenie – zał. Nr 2. 

3. Wzór umowy – zał. Nr 3. 

 

                                                                                                              

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 


