
ZAPYTANIE CENOWE 
dla zamówienia o wartości do 30 000 euro netto 

 
Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1843  z późn. zm. zwanej dalej ustawą) Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie 
robót budowlanych pod nazwą: 

 
,,Budowa wiaty garażowej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa  

Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.” 
 

I. ZAMAWIAJĄCY  
Nazwa zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach 
Sp. z o.o.  
Adres zamawiającego: ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice  
NIP: 828-000-18-02  
Telefon: +48 42 678-43-66  
 
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu technicznego wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia oraz budowa wiaty garażowej na działce nr 19 i 199 
obręb Poddębice. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania cenowego.  
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
44112100-9 – Wiaty  
 
III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU  
Michał Srogosz – email: srogosz@o2.pl, tel. 609-700-034. 
 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin oddania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia określa się do 15 grudnia 2020 r.  
 
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
3. Oferta musi być stworzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do 
zapytania.  
4. Oferta powinna być:  

1) opatrzona pieczątką firmową,  
2) posiadać datę sporządzenia,  
3) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,  
4) zawierać cenę oferty netto + podatek Vat oraz brutto za realizację całego przedmiotu 

zamówienia, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe,  
5) podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą 

reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie 
właściwym dla formy organizacji firmy oferenta lub przez pełnomocnika. 

6) zawierać wymagane załączniki.  
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5. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie 
oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.  
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub 
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność kopii z oryginałem.  
8. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie w taki sposób, aby widoczna była 
także treść wykreślona lub poprawiona oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.  
9. Oferta złożona po terminie składania ofert do Zamawiającego zostanie bez rozpatrzenia.  
10. Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
11. Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zawarcie umowy.  
 

VI. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 
1. Okres związania ofertą wynosi minimum 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.  
2. Oferta złożona w postępowaniu przestaje wiązać w przypadku zamknięcia postępowania 
bez dokonania wyboru Wykonawcy lub zawarcia umowy.  
 

VII.  WYMAGANE DOKUMENTY  
1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2.  
2. Oświadczenie wykonawcy załącznik Nr 3. 
3. Parafowany projekt umowy załącznik Nr 4. 
 

Wymagane dokumenty powinny być aktualne na dzień składania ofert. Oferta bez wszystkich 
wymaganych dokumentów nie będzie rozpatrywana.  
 

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY W SKŁADANEJ OFERCIE CENOWEJ  
1. Cena wskazana w ofercie musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, w wysokości netto plus 
obowiązujący podatek VAT oraz łączną cenę brutto).  
2. Cena musi obejmować całość zamówienia.  
3. Cena oferty obejmuje całkowity koszt realizacji zamówienia.  
 

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  
1. Oferta powinna być:  
 dostarczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego z dopiskiem: 

„Budowa wiaty garażowej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w 
Poddębicach Sp. z o.o.” w terminie do dnia 10.09.2020 r. do godziny 13:00 w siedzibie 
Zamawiającego pok. Nr 6, osobiście, pocztą lub kurierem.  

 przesłana pocztą elektroniczną na adres: biuro@mpwik-poddebice.pl w tytule: „Budowa 
wiaty garażowej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w 
Poddębicach Sp. z o.o. ” w terminie do dnia 10.09.2020 r. do godziny 13:00. 

2. Decyduje data i godzina wpływu oferty.  
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
4. Ocena ofert zostanie dokonana w terminie do 5 dni.  
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert może zwrócić się z wnioskiem o 
wyjaśnienie treści zapytania cenowego. Zamawiający niezwłocznie zamieści wyjaśnienie treści 
zapytania cenowego na stronie internetowej www.mpwik-poddebice.pl.  
6. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem 
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.  

mailto:biuro@mpwik-poddebice.pl


7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania ofertowego przed upływem 
terminu składania ofert. Każda zmiana będzie zamieszczana na stronie internetowej 
Zamawiającego.  
8. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  
9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert.  
 

X. WYNIK POSTEPOWANIA  
O wyniku postepowania Zamawiający poinformuje Wykonawców zamieszczając stosowną 
informacje na swojej stronie internetowej: www.mpwik-poddebice.pl.   
 

XI. KRYTERIA OCENY OFERT  
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:  

1) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego,  
2) zostaną złożone w wymaganym przez Zamawiającego terminie.  

2. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:  
                                                         

Cena (C) – 100%  
 

XII. ODRZUCENIE OFERT  
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy jej treść nie odpowiada opisowi przedmiotu 
zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.  

 
 

XIII. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA  
1. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4 
do zapytania ofertowego.  
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia oraz zakończenia postępowania na 
każdym etapie, bez wyboru ofert. 
 
XIV. RODO  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Parzęczewskiej 29/35, 
99-200 Poddębice; 
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod 
adresem e-mail: ido@mpwik-poddebuce.pl*; 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na „Budowa wiaty garażowej dla 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.” 
4. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 
5. posiada Pani/Pan:  
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;  



− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
5. nie przysługuje Pani/Panu:  
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
 

                                                                                                              
Dnia 03.09.2020 r.   …………………………….………………………………….                               

          (podpis oraz pieczątka osoby upoważnionej) 
 
ZAŁĄCZNIKI:  
1.Opis przedmiotu zamówienia.  
2.Formularz ofertowy.  
3.Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.  
4.Wzór umowy. 


