
Z.O.8/03/2018 

Opracował: Dobroński Jan 
 

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  13-03-2018r.  

 

                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 środków ochrony osobistej dla pracowników ZGK w Ostrowi Mazowieckiej 

Sp. z o.o.” 

I. Opis przedmiotu zamówienia oraz terminy:                                                                                            

1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy środków ochrony osobistej pracowników – opis: Załącznik 

nr 3 „Szczegółowy opis zamówienia”. 

2. Umowa na świadczone dostawy będzie podpisana na okres 12 miesięcy.  

3. Przy obliczaniu ceny oferty, Dostawca powinien zapoznać się z warunkami opisanymi w pkt. IV i 

wzorze umowy jaka będzie zawarta, i skalkulować swoją cenę mając na uwadze wszystkie koszty, które 

będzie musiał ponieść w związku z realizacją dostaw.                                                                      

4.Dostawa będzie świadczona poprzez dostarczenie środków ochrony osobistej według zamówień 

częściowych  - w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

5. Cena franco Ostrów Mazowiecka magazyn Zamawiającego. 

6. Termin płatności do 30 dni. 

7. Reklamacje załatwia Wykonawca na wniosek Zamawiającego. 

8. Wykonawca udzieli gwarancji producenta na poszczególny asortyment. 

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 21-03-2018r. 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: „Dostawa środków ochrony 

osobistej dla pracowników ZGK  w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.” 

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  

2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi  21-03-2018r.  o godzinie 10:10 

a) termin związania ofertą to 30 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 . 

             Do wszystkich Oferentów                           
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Atesty na poszczególne asortymenty.W przypadku posiadania odpisu na PFRON - odpowiedni dokument 

z podaniem wysokości odpisu w miesiącu: styczeń 2018r. 

IV. Wymagania dotyczące dostaw: 

1. Czas dostawy to 4 dni robocze, licząc od dnia następnego po dniu złożenia zamówienia, do godziny 

1500 dnia czwartego. Np. zamówienie złożone 19-03-2018r. do 1500 liczymy, 20/21/22/23 do godziny 

1500. Za towar dostarczony po tym terminie, Dostawca będzie płacił kary umowne 3% wartości brutto 

danego zamówienia, za każdy dzień zwłoki. 

2. Dostawy powinny być kompletne wg. złożonego wcześniej zamówienia. 

3. Kompletność zamówienia będzie polegała nie tylko na ilości sztuk, ale i na rozmiarówce. 

4. Niezamówione rozmiary nie będą przyjmowane. 

5. Czas dostawy ubrań i obuwia o wymiarach standardowych, które będą podlegały odpisowi na PFRON 

ulega wydłużeniu do 10 dni roboczych z zachowaniem zasad określonych w ppkt.1./2./3./4. 

6. Czas dostawy produktów o wymiarach niestandardowych, wytwarzanych pojedyńczo - na miarę 

,wynosi 15 dni roboczych, z zachowaniem zasad określonych w ppkt.5. 

7. Inne produkty nieujęte w zamówieniu będą dostarczane w terminach uzgodnionych przez Strony. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu partii towaru, która nie będzie mu odpowiadała. 

 V. Kryteria oceny ofert i ich waga: 

 1. Podstawowym kryterium jest cena. 

VI. 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, po wcześniejszym poinformowaniu 

Wykonawcy, zmian ilościowych i jakościowych poszczególnych asortymentów w zależności od jakości i 

potrzeb Zamawiającego. 

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  

 

*Załącznikami do Oferty są : 

- Załącznik Nr 1 Formularz oferty 

- Załącznik Nr 2 Oświadczenie 

- Załącznik Nr 3 Szczegółowy opis zamówienia 

- Załącznik Nr 4 Wzór umowy 

 

               Prezes Zarządu 

 

 Paweł Mieczkowski 

 

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

                                                                                                           pieczęć i podpis nieczytelny 
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