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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/DOK/2021” 

 

Zamawiający: Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Pniewach z siedzibą przy ul. Wspólnej 6, 62 – 045 Pniewy, NIP 787-14-

26-929, Regon: 630789190, wysokość kapitału zakładowego: 29 954 000,00 zł, nr KRS: 

0000177961 

1. Tryb postępowania: 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. 

Do postępowania stosuje się Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych 

obowiązujący w Pniewskim Przedsiębiorstwie Komunalnym spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Pniewach, dostępny pod adresem: strona WWW: http://ppk-pniewy.pl/, 

w zakładce „Przetargi”.   

2. Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca wykonanie „Remont przepompowni 

ścieków w Chełmnie” o średnicy ok. 1,5 m i głębokości posadowienia 4,7 m. 

Zakres prac obejmuje: 

1) odwodnienie terenu poprzez zestaw igłofiltrów 

2) demontaż oraz ponowny montaż armatury (w zakres nie wchodzi instalacja 

elektryczna) 

3) wykopanie kręgów betonowych przepompowni ścieków oraz ponowne zapuszczenie 

nowych kręgów betonowych na uszczelkę (klasa betonu C40/C50) 

4) demontaż i ponowny montaż kostki brukowej wokół zbiornika 

3. Informacje dla Oferenta: 

1. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest: Mateusz Achtenberg 

    kom. 575929232, e-mail: mateusz.achtenberg@ppk-pniewy.pl 

2. Po zakończeniu prac budowlanych należy sporządzić protokół odbioru. 

4. Warunki udziału w postępowaniu  

Zamawiający nie określa szczególnych wymogów w tym zakresie. Ofertę mogą złożyć 

Wykonawcy, którzy są zdolni do występowania w obrocie gospodarczym oraz znajdują się                
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w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, a także posiadają odpowiednią zdolność 

techniczną lub zawodową.  

Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału                                

w postępowaniu oraz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy                       

z postępowania. 

5. Istotne warunki zamówienia: 

1. Oferent zobowiązany jest do podania ceny netto oraz całkowitej ceny brutto 

(wraz z podatkiem VAT) wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich. 

2. Cena winna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

3. Oferent udzieli min. 60 miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę. 

6. Termin realizacji zamówienia: 14 października 2021 roku.  

7.  Miejsce, termin i forma złożenia oferty:  

1. Ofertę z dopiskiem „Remont przepompowni ścieków w Chełmnie – nie otwierać 

przed 20 września 2021 r. godz. 11:00” należy złożyć w sekretariacie (pokój nr 7) 

siedziby Pniewskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego  Sp. z o.o., ul. Wspólna 6 

lub przesłać ofertę  w wersji elektronicznej na adres e-mail: biuro@ppk-pniewy.pl  

2. Termin składania ofert upływa dnia:  20 września 2021 roku o godz. 11:00. 

3. Zamawiający nie przewiduje jawnej sesji otwarcia ofert. 

4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Oferentom nieotwarte. 

8. Forma oferty: 

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania, w języku polskim, czytelnym pismem. 

2. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Formularz oferty i stosowne załączniki muszą być podpisane przez osobę/y 

upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy wynikającą wprost z właściwego 

rejestru albo przez inną osobę upoważnioną (w takim przypadku należy załączyć odpis 

pełnomocnictwa). 

9. Wymagane oświadczenia i dokumenty: 

Oferent składa następujące dokumenty: 

1) formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, 

2) wzór umowy, parafowany na każdej stronie i podpisany na ostatniej, stanowiący 

załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 

Wszystkie dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność                         

z oryginałem przez Oferenta. 

10. Kryteria oceny ofert:  

1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
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opis kryteriów oceny ofert waga znaczenia w [%] 

cena (łączna wartość) brutto 100 % 

 

Sposób przyznawania punktów: 

                                                           cena oferty najkorzystniejszej 
Ilość punktów oferty ocenianej  =       ---------------------------------------    x 100. 
                                                                  cena oferty ocenianej  

2. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych wyłącznie 

na podstawie kryterium ceny. Cena powinna być wyrażona w złotych polskich 

z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku.       

12. Lista załączników: 

a) formularz ofertowy  – załącznik nr 1, 

b) wzór umowy - załącznik nr 2,  

c) klauzula RODO – załącznik nr 3. 
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