
Poddębice, 26 lutego 2019 roku 

 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.  
ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice 
tel./fax: 43 678 43 66 
email: biuro@mpwik-poddebice.pl 
http://mpwik-poddebice.pl 

 
Zapytanie Ofertowe 

 
na zakup i dostawę materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych dla potrzeb  

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.  

 
I. ZAMAWIAJĄCY 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.  
ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice 
NIP: 828-000-18-02, REGON: 730340819 

 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych dla potrzeb 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.  
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: zawiera SIWZ stanowiąca załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. 
5. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące wymagania: 

a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek ich posiadania, 

b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, 
c. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
d. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 18 marca 2019 roku. 

 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 
Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 

 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: 

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

ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice do dnia 2019-03-04 do godziny 1200. 

2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną opublikowane na stronie internetowej pod adresem 
mpwik-poddebice.pl 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: mpwik-poddebice.pl 
 

http://www.zwikpaczkow.pl/
http://www.zwikpaczkow.pl/


VI. OCENA OFERT 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
- cena - 100% lub: 
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony 
internetowej znajdującej się pod adresem mpwik-poddebice.pl 
VIII. DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udziela Pan Krzysztof Jewczak pod numerem telefonu 43 678 43 66. 
IX. ZAŁĄCZNIKI 
- nr 1- Specyfikacja Techniczna 
- nr 2 - Wzór Formularza Oferty 
- nr 3 – Projekt umowy. 
 

 

                                                                                             Zatwierdzam: 
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http://www.zwikpaczkow.pl/

