
Poddębice, dnia 05.11.2021 r. 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

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

„Zakup i dostawa materiałów sypkich dla potrzeb 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.” 

 

Działając poza ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. zapraszamy do złożenia oferty 
cenowej na wykonanie określonego poniżej przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa materiałów sypkich 
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 
tel. i fax 43  678-43-66 
NIP: 828-000-18-02,    REGON: 730340819 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
1. Przedmiotem zamówienia jest: 

a) zakup i dostawa piasku o frakcji 0-2 mm nie zawierającego więcej niż 5% frakcji pylistych oraz bez 
zawartości resztek organicznych w ilości 3000 ton. Dostarczony piasek nie może posiadać 
zanieczyszczeń.  

b) zakup i dostawa kruszywa o frakcji 0-31,5 mm bez zawartości resztek organicznych w ilości 200 ton. 
Dostarczone kruszywo nie może posiadać zanieczyszczeń.  

c) zakup i dostawa ziemi czarnej z torfem (humus) w ilości 300 ton. Dostarczona ziemia nie może 
posiadać zanieczyszczeń.  

2. Miejsce rozładunku będzie każdorazowo wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Poddębice. 
3. Dostawa powinna być wykonana najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia zamówienia. 
4. Dostawa obejmuje pozyskanie materiałów przez Wykonawcę, załadunek, transport i rozładunek. 
 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
Od dnia podpisania umowy do dnia 10 grudnia 2021 r.  
 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
Oferta winna zawierać: 
1. Cenę zamówienia uwzględniającą wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,                   

z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. 
2. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.  
3. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 2 
4. 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. 
2. Oferty należy składać do dnia 15 listopada 2021 r. do godz.13.00  

 w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego z dopiskiem: „Zakup i dostawa 
materiałów sypkich dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji                           
w Poddębicach Sp. z o.o.” w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 6, osobiście lub pocztą,  

 pocztą elektroniczną na adres: biuro@mpwik-poddebice.pl w tytule: „Zakup i dostawa materiałów 
sypkich dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach               
Sp. z o.o.” 

3. Wybór najkorzystniejszej oferty bądź brak wyboru oferenta zostanie ogłoszony na stronie internetowej po 
adresem www.mpwik-poddebice.pl. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania wyboru oferty bez podania przyczyny. 
5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 43 678 98 50, osoba do kontaktu: Paweł Kaczorowski.  
 

Dla określenia szacunkowej wartości zamówienia przyjęto, że nie przekracza ona wyrażonej                                   
w złotych równowartości kwoty 130.000 zł,-  
 
Poddębice, 05.11.2021 r.                                  Zatwierdzam: 
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