
 

 

                           Poddębice, dnia 09.01.2020 r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

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

zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę lasera rurowego.  
 

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 nowego lasera 

rurowego. 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego lasera rurowego o poniższych 

minimalnych parametrach: 

 zielona wiązka lasera z możliwością regulacji natężenia jasności promienia; 

 niwelator z precyzyjnym wyznaczaniem kierunku układania rur o zasięgu 200 m, 

 automatyczne wyszukiwanie środka tarczy celowniczej, 

 zakres średnic układanej rury 150-400 mm, 

 dokładność pracy: ± 2,5mm/50 m, 

 pochylany laser w zakresie od -15 do +40%, spadki wyznaczane w jednostkach procentowych lub 

promilowych, 

 możliwość wprowadzenia kodu zabezpieczającego przed niepożądanymi zmianami ustawień lasera, 

 pyło i wodoszczelna obudowa - wytrzymująca 24 godz. pod wodą na głębokości 5 m, odporna na 

wstrząsy, uderzenia,  

 pionownik diodowy do ustawienia niwelatora w osi studzienki, 

 wbudowany kompensator, który sam poziomuje instrument, 

 zdalne sterowanie lasera z pilota, z czytelnym wyświetlaczem oraz funkcją podświetlania,  

 akumulatory zapewniające min. 30 godzin ciągłej pracy oraz możliwość zasilania instrumentu 

bezpośrednio z akumulatora samochodowego, 

 skrzynka (kufer) transportowy, akumulator, ładowarka, pilot, tarcza celownicza,  

 5-letnia gwarancja. 

IV. Termin wykonania zamówienia. 

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30.01.2020r. 

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. 60 miesięcy.  

VI. Sposób przygotowania oferty: 

Oferta musi zawierać: 

1. Pełną nazwę oferenta. 

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

3. Ofertę złożona w formie pisemnej powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na 

zakup i lasera rurowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach 

Sp. z o.o.”. 
4. Do oferty należy dołączyć charakterystykę techniczną urządzenia w celu weryfikacji posiadanych 

parametrów. 

5. 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.  

6. Oferta złażona mailowo powinna zawierać skany wymaganych dokumentów. 



 

 

 

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 lasera rurowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  

Poddębicach Sp. z o.o.” w terminie do dnia 16.01.2020r. do godziny 14:00 w siedzibie 

Zamawiającego pok. Nr 6,  osobiście lub pocztą,  

 pocztą elektroniczną na adres: biuro@mpwik-poddebice.pl w tytule „Oferta na zakup                       

i dostawę lasera rurowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  
Poddębicach Sp. z o.o.” 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 

X. Informacje dodatkowe. 

1. Dodatkowych informacji udzielać będzie: Michał Srogosz  - 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 3. 

4. Charakterystyka techniczna urządzenia. 
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