
              
Poddębice, dnia 2018-04-04 

 
 

Zapytanie ofertowe 
 
 

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

„Wykonanie przewiertów sterowanych w ul. 1 Maja, Morelowej, Piotrowskiego i Kilińskiego            
w Poddębicach wraz z wciągnięciem rury PEHD” 

 
 

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.) 
 

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

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   
Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Wykonanie przewiertu sterowanego wraz z wciągnięciem rury PEHD 110 na odcinku od  
węzła W1 - do W86 o długości 922 mb. (ul.1 Maja) 

2. Wykonanie przewiertu sterowanego wraz z wciągnięciem rury PEHD 160 na odcinku od 
      węzła W-60 do W-92 o długości 38 mb. (ul. Kilińskiego) 
3. Wykonanie przewiertu sterowanego wraz z wciągnięciem rury PEHD 110 na odcinku od  

węzła W1 - do W5 o długości 157 mb. (ul.1 Morelowa)       
4. Wykonanie przewiertu sterowanego wraz z wciągnięciem rury PEHD 315 na odcinku od 

węzła D2 do Dist. o długości 42 mb. (ul. Kilińskiego) 
5. Wykonanie przewiertu sterowanego wraz z wciągnięciem rury PEHD 250 na odcinku od  
      węzła S3 - do Sist. o długości 94 mb.(ul. Piotrowskiego) 
6. Roboty należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 z rur dostarczonych przez 

Zamawiającego.  
      - łączenie rur (wykonanie zgrzewów) wymienionych w pozycji 1-3 – po stronie Zamawiającego. 
      - łączenie rur (wykonanie zgrzewów) wymienionych w pozycji 4-5 – po stronie Wykonawcy.   
7. Miejsce wykonania robót: Poddębice, ul. 1 Maja; Morelowa; Piotrowskiego i Kilińskiego. 
8. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z zajęciem pasa drogowego, oznakowaniem  

i zabezpieczeniem robót. 
 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
od  dnia podpisania umowy do 30 lipca 2018 r. Każdorazowo termin wykonania poszczególnego 
odcinka przewiertu musi być uzgodniony z zamawiającym. 
 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1. Cenę netto zamówienia uwzględniającą wszystkie koszty prac oraz ewentualnych opłat, musi być 
podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT osobno dla 
pozycji 1 - 5 opisanej w przedmiocie zamówienia. 

2. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania 
ofertowego.  

3. Ponadto do oferty winny być załączone: 
 oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 2 
 parafowany projekt umowy - załącznik nr 3 

 

V. KRYTERIA WYBORU OFERT 
- Najniższa cena - 100% 
 
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. 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. 

../ul.%20Zielona/Przebudowa%20i%20rozbudowa%20infrastruktury%20wodno-kanalizacyjnej%20w%20Poddębicach%20Zielona,%20przedłużenie%20ul.%20Zielonej%20do%20Tragowej/biuro@mpwik-poddebice.pl


Oferty należy składać do dnia 09 kwietnia 2018 r. do godz. 10.
00

 w zaklejonej kopercie                              
z dopiskiem „Wykonanie przewiertów sterowanych w ul. 1 Maja, Morelowej, Piotrowskiego                    
i Kilińskiego w Poddębicach, wraz z wciągnięciem rury PEHD” 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty bądź brak wyboru oferenta zostanie ogłoszony na stronie 
internetowej po adresem http://mpwik-poddebice.pl  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
 odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części; 
 zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty; 
 żądania szczegółowych wyjaśnień i informacji od wykonawców na każdym etapie 

postępowania; 
3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 43 678 43 66, osoba do kontaktu: Michał 

Srogosz. 
 
UWAGA: Zaleca się od Wykonawcy dokonania oględzin na miejscu oraz zdobycia wszelkich 
informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 
 
 

 

http://mpwik-poddebice.pl/
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