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ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Ostrowi Mazowieckiej SP. Z O.O. 
07 - 300 Ostrów Mazowiecka ul. B. Prusa 66    

 tel.: 29/645-73-01, fax; 29/645-73-02;  WWW: www.gkostrow.pl   
 

 
Z.O. 4/01/2018                                                                              Ostrów Mazowiecka  30-01-2018r.  

 

           Działając na podstawie  zarządzenia wewnętrznego nr 9/2016 z dnia 14-10-2016r.  w 

sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, poniżej kwoty wyrażonej w art.4 pkt 8 

ustawy Pzp. 

Dział Logistyki i Usług Technicznych w/m zwraca się z Zapytaniem Ofertowym. 

 
 

 

 

 

                                                Zapytanie ofertowe 

 „ Dostawa drutu miękkiego szpulowanego, o średnicy 3,20mm, pakiety oliwione.” 

I. Opis przedmiotu zamówienia, wymagania oraz terminy:                                                                                            

1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy ok 30 Mg miękkiego szpulowanego drutu do 

wiązania w prasie kanałowej Paal typ Konti 275 F/k                                                                     

- pakiet o wymiarze 330x210x150 

- oliwiony 

- waga pakietu 40-45 kg 

- partiami wg. potrzeb Zamawiającego 

2. Maksymalny czas realizacji zamówienia to 7 dni  od wysłania zamówienia – pocztą 

elektroniczną 

3. Cena franco Stare Lubiejewo k/ Ostrowi Mazowieckiej – Zakład Utylizacji Odpadów 

Komunalnych. Ul. Łomżyńska 11 

4. Termin płatności fakturami częściowymi 30 dni. 

5. Gwarancja producenta 

6. Odpowiednie atesty, certyfikaty i dopuszczenia 

7. Ewentualne reklamacje załatwia Dostawca na wniosek Zamawiającego. 

II. Termin i sposób przygotowania i złożenia oferty:  

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na „Formularzu oferty” stanowiącym Załącznik nr 1 

do niniejszego zapytania  w terminie do dnia 7-02-2018r. do godz. 10.00 (liczy się data i godzina 

wpływu) w siedzibie zamawiającego ul. B. Prusa 66 pokój nr 3 - sekretariat. 

a) Należy wypełnić również załącznik Nr 2 , Oświadczenie wykonawcy 

b) Oferta  powinna być złożona w zamkniętej kopercie i opatrzona napisem:  

      „ Dostawa drutu miękkiego szpulowanego, o średnicy 3,20mm, pakiety oliwione.”  

      nie otwierać przed 7-02-2018r. do godz. 10.10 

c) Zgodnie z regulaminem wewnętrznym Zapytanie rozesłano do przynajmniej trzech Oferentów 

i opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego www.gkostrow.pl 

d) Ofertę mogą też złożyć inni Oferenci, którzy  pobiorą Zapytanie ofertowe ze strony 

internetowej Zamawiającego, lub zwrócą się o przesłanie Zapytania, osobiście lub pocztą 

elektroniczną - log@gkostrow.pl  lub tel. 29-6457323/6799808 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 
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e) Zamawiający dopuści do rozpatrywania oferty złożone pocztą elektroniczną, pod warunkiem 

wpływu w wyznaczonym terminie i czasie, na adres zamowienia@gkostrow.pl  

2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 7-02-2018r.  o godzinie 10:10 

 a) termin związania ofertą to 15 dni. 

3.  Kryterium oceny ofert to 100% cena. 

III. Pozostałe informacje:  

1. Oferentowi nie przysługują  środki odwoławcze dotyczące procedury, ponieważ zapytanie 

przeprowadzone jest na podstawie regulaminu wewnętrznego. 

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie 

bez podania przyczyny. 

3. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ukaże się na stronie internetowej 

Zamawiającego www.gkostrow.pl w zakładce Zapytania ofertowe i otrzyma je Oferent, którego 

oferta zostanie wybrana. 

- Oferenci , którzy podadzą adres poczty elektronicznej również  dostaną takie powiadomienie 

 4. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. 

 5. Cena jest stała przez okres 12 m-cy, może ulec zmianie tylko w przypadku wystąpienia 

szczególnych okoliczności, np. zmiana wysokości podatku VAT. Zmiana taka jest wnioskowana 

przez Oferenta i wymaga zgody drugiej Stony. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia, bądź zmniejszenia dostaw o 20% w 

zależności od rzeczywistych potrzeb.  

7. Po wyborze najkorzystniejszej oferty będzie podpisana umowa. 

 6. Osobami do kontaktów ze strony Zamawiającego są: sprawy formalne, Drabio Łukasz   tel. 

784025434  l.drabio@gkostrow.pl , sprawy proceduralne Dobroński Jan adres: log@gkostrow.pl 

ul. Łąkowa 10 lub  j.dobronski@op.pl 29- 6799808 / 604196091 

 

 

*Załącznikami do Oferty są : 

- Załącznik Nr 1 Formularz oferty 

- Załącznik Nr 2 Oświadczenie wykonawcy 

- Załącznik Nr 3 Wzór umowy 

 

 

   Paweł Mieczkowski                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                               Prezes Zarządu 

 

                                                                                                     ……………………………… 
     Pieczęć i podpis nieczytelny                                                                                                              
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