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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   
 

 
                                                                                                                           Ostrów Mazowiecka  05-03-2018r.  

 

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

wie 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 

              „ Montaż z rozprowadzeniem instalacji pneumatycznej w budynku warsztatu,  

zasilanej kompresorem tłokowym AIR-PRESS.” 
I. Opis przedmiotu zamówienia oraz terminy:                                                                                            

1. Przedmiot zamówienia dotyczy montażu z własnym materiałem, instalacji pneumatycznej o 

ciśnieniu do 13 barów, wykonanej w systemie rurek aluminiowych skręcanych na złączki. 

Instalacja powinna być wyposażona w  osuszacz ziębniczy, 6 punktów wyposażonych w 

bezpieczne szybkozłącza, z czego 5 wewnątrz budynku, a jedno na zewnątrz. Powietrze powinno 

być przefiltrowane i naoliwione 

2. Będzie podpisana umowa na wykonanie montażu – wzór w załączeniu , Załącznik Nr 3 

3. Przy obliczaniu ceny oferty, Wykonawca powinien  skalkulować swoją cenę mając na uwadze 

wszystkie koszty, które będzie musiał ponieść w związku z realizacją montażu.  

4. Zamawiający wymaga, aby Oferenci dokonali wizji lokalnej na miejscu w celu 

przeprowadzenia uzgodnień z Zamawiającym. 

5. Oferent przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do przedstawienia uproszczonego 

kosztorysu                                                                      

7. Reklamacje wynikłe podczas eksploatacji instalacji, załatwia Wykonawca na wniosek 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca udzieli gwarancji producenta na poszczególny asortyment i 24 miesięcznej 

gwarancji na wykonany montaż 

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 14-03-2018r. do godz. 10:00 (liczy się data i 

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

a) Oferta  powinna być złożona w zamkniętej kopercie i opatrzona napisem:      „ Montaż z 

rozprowadzeniem instalacji pneumatycznej w budynku warsztatu,  zasilanej kompresorem 

tłokowym AIRPRESS.”  

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

i umieszczono na stronie internetowej www.gkostrow.pl  

c) 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  

             Do wszystkich Oferentów                           
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d) Zamawiający dopuści do rozpatrywania oferty złożone w terminie, pocztą elektroniczną na 

adres zamówienia@gkostrow.pl  

2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 14-03-2018r.  o godzinie 10:10 

a) termin związania ofertą to 15 dni. 

III. W celu potwierdzenia spełniania warunków uczestnictwa w postępowaniu:                     

1. Oferent powinien dołączyć podpisane Oświadczenie o spełnieniu warunków Załącznik Nr 2. 

2. Przed podpisaniem umowy Zamawiający może wymagać do przedstawienia następujących 

dokumentów:  Wpis do ewidencji prowadzenia działalności gospodarczej, Zaświadczenie z 

urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach, Zaświadczenie  z ZUS lub KRUS o 

niezaleganiu w składkach . Atesty na poszczególne asortymenty.  

IV.. Kryteria oceny ofert i ich waga: 

 1. Podstawowym kryterium jest cena. 

V. Pozostałe informacje:  

1. Wykonawcy 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. Zamawiający zastrzega sobie wprowadzenie na etapie realizacji, zmian ilościowych i 

jakościowych w zależności od zaistniałej sytuacji. 

4.Po otwarciu Ofert, Zamawiający może zwołać w celu ewentualnych wyjaśnień wszystkich 

oferentów lub rozmawiać z każdym z nich , zachowując jednocześnie warunek, że rozmowy 

będą się odbywały w obecności członków  komisji przetargowej. 

5. 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. 

6. Wszyscy Oferenci, którzy podadzą adres poczty elektronicznej, otrzymają wyniki z 

rozstrzygnięcia Zapytania ofertowego- pocztą elektroniczną 

 7. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. 

 8. Osobami do kontaktów ze strony Zamawiającego są: sprawy formalne, Radomski Krzysztof    

tel. 29-645 73 23 lub log@gkostrow.pl ul. Łąkowa 10 , sprawy proceduralne Dobroński Jan 

adres j.w. tel 29-6799808 j.dobronski@gkostrow.pl /log@gkostrow.pl  
*Załącznikami do Oferty są : 

- Załącznik Nr 1 Formularz oferty 

- Załącznik Nr 2 Oświadczenie 

- Załącznik Nr 3 Wzór umowy 

 

               Prezes Zarządu 

 

 Paweł Mieczkowski 

 

                                                                                                          ………………………………. 

 pieczęć i podpis nieczytelny 
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