
 

 

                           Poddębice, dnia 19.12.2019 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

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

zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę urządzeń do zagęszczania gruntu.  

 

 
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 zakup i dostawa do siedziby Spółki fabrycznie nowych urządzeń do 

zagęszczania gruntu. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Zakup i dostawa fabrycznie nowej zagęszczarki płytowej o poniższych minimalnych parametrach: 

- zagęszczarka nawrotna wyposażona w tzw. rewers; 

- rozruch elektryczny; 

- silnik wysokoprężny jednocylindrowy czterosuwowy chłodzony powietrzem; 

- moc znamionowa silnika - 9,5-10,5 kW; 

- moc robocza - 6,5-7,0 kW 

- pojemność silnika - 650-700 cm2; 

- ciężar roboczy - 490-500 kg; 

- rozmiar płyty roboczej - min. 550x900 mm; 

- rozmiar roboczy – min. 700x900 mm;  

- wibracje dłoń/ramię  -  < 2,5 m/s2; 

- wskaźnik kontroli stopnia zagęszczeni gruntu; 

- licznik motogodzin; 

      2. Zakup i dostawa fabrycznie nowego ubijaka o poniższych minimalnych parametrach: 

- silnik spalinowy benzynowy jednocylindrowy dwusuwowy chłodzony powietrzem; 

- moc robocza – 1,7-2,0 kW; 

- pojemność silnika – 75-90 cm2; 

- ciężar roboczy – 65-70 kg; 

- rozmiar stopy wibracyjnej - min. 280x330 mm; 

- liczba uderzeń – 650-750 na min.; 

 

IV. Termin wykonania zamówienia. 

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.01.2020r. 

 

V. Istotne postanowienia umowy. 

1. Termin płatności zostanie uzgodniony w umowie jednak nie krótszy niż z 14 dni od daty prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

2.  Gwarancja min. 12 miesięcy.  

3.  Do oferty należy dołączyć informacje techniczne lub karty katalogowe oferowanych kosiarek. 

4.  Serwis oferowanych kosiarek powinien znajdować się w odległości nie większej niż 50 km od siedziby 

Zamawiającego. 



 

 

VI. Sposób przygotowania oferty: 

Oferta musi zawierać: 

1. Pełną nazwę oferenta. 

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

3. Ofertę powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup i dostawę urządzeń 

do zagęszczania gruntu dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach 

Sp. z o.o.”. 
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 

zakup i dostawę urządzeń do zagęszczania gruntu dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów                    

i Kanalizacji  Poddębicach Sp. z o.o.” w terminie do dnia 24.12.2019r. do godziny 13:00 w siedzibie 

Zamawiającego pok. Nr 6,  osobiście lub pocztą,   

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 

X. Informacje dodatkowe. 

1. Dodatkowych informacji udzielać będzie: Włodzimierz Szymański  - tel. (43) 678-43-66. 
2. 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. z 2019 r. poz. 1843) 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania wyboru oferty bez podania przyczyny. 
 

XI. Załączniki: 

1. Oferta cenowa; 

2. Oświadczenie – zał. Nr 2. 

3. Wzór umowy – zał. Nr  

                                                                 
 

 

 

 


