
ZAKŁAD OBSŁUGI GMINY

Rzekuń, dnia 27 sierpnia 2019 r.

ZOG.26.12.2019

Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E

Zakład  Obsługi  Gminy  w  Rzekuniu  zaprasza  do  złożenia  oferty  na  zadanie  pn.:
,,Wymiana wodomierzy w ramach legalizacji w budynkach i studniach wodomierzowych
na terenie gminy Rzekuń”.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) demontaż starych wodomierzy w ilości 840 szt.,
2) montaż  wodomierzy  objętościowych  Q3  =  4,0  m3/h w  budynkach  i  studniach

wodomierzowych w ilości 840 szt.,
3) wykonanie próby szczelności instalacji po wymianie lub montażu wodomierzy,
4) zaplombowanie  złączek  wodomierzy  plombą  zatrzaskową  plastikową,  z  numerem

seryjnym,
5) sporządzenie dla każdego lokalu protokołu wymiany wodomierzy, który będzie zawierał:

a) adres lokalu,
b) datę wymiany,
c) numery i stany liczydeł zdemontowanych wodomierzy,
d) numery  i  stany  liczydeł  zamontowanych  wodomierzy,  numery  plastikowych  plomb

zatrzaskowych,
e) podpis  właściciela  lub  najemcy  lokalu  mieszkalnego  potwierdzającego  wykonanie

wymiany lub montażu wodomierza i stany wodomierzy.
6) zdemontowane  wodomierze  Wykonawca  odkupi  od  Zamawiającego  na  podstawie

warunków zawartych w umowie.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na montaż wodomierzy na okres nie krótszy
niż 2 lata. 

Termin realizacji zamówienia oraz termin związania ofertą:
• termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 16 grudnia 2019 r.,
• termin związania ofertą: wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia:

Pan Krystian Zalewski -  starszy mistrz w Zakładzie Obsługi Gminy w Rzekuniu tel: 608 320 064.

Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty:

1. odpisu  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności
gospodarczej (jeżeli wykonawca nie załączy do oferty dokumentu, zamawiający uzyska
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go, za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych),

2. pełnomocnictwa - w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika,

3. oświadczenia, że wykonawca (zał. nr 3 do zapytania ofertowego):

a) posiada uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiada wiedzę i doświadczenie,

c) znajduje  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  możliwość
wywiązania się z wykonania umowy.

Ponadto wykonawca oświadcza, że:

a) nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości,

b) sąd  nie  orzekł  zakazu  ubiegania  się  o  zamówienie  na  podstawie  przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

Sposób przygotowania oferty:

1. ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący
sposób:

Zakład Obsługi Gminy , ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń

Zapytanie ofertowe nr ZOG.26.12.2019 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na:

,,Wymiana wodomierzy w ramach legalizacji w budynkach i studniach wodomierzowych
na terenie gminy Rzekuń”

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert: 04.09.2019 r. godz. 11:05

2. oferta powinna zawierać cenę ofertową brutto, termin wykonania zamówienia oraz termin 
związania ofertą,

3. ofertę podpisuje osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

Miejsce i termin złożenia ofert: 

1. Ofertę  należy  złożyć  w  sekretariacie  do  dnia  4  września  2019 r.,  do  godziny  11:00
w Zakładzie Obsługi Gminy, ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń.

2. Otwarcie  ofert  nastąpi  w dniu  4 września 2019 r. o godz.  11:05 w  Zakładzie Obsługi
Gminy, ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń. Otwarcie ofert jest jawne.

3. Załączniki stanowiące integralną część zapytania: 

1. formularz ofertowy (zał. Nr 1),

2. oświadczenie (zał. Nr 2),

3. wzór umowy (zał. Nr 3).
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Kryterium wyboru oferty: 
• cena ofertowa brutto – 100%.

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert według następującego wzoru:

(C min/C of) x 100 pkt

gdzie: C min - najniższa cena przedstawiona w ofercie; C of - cena oferty ocenianej; 1 pkt = 1%.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zaoferowała  najniższą cenę ofertową
czyli uzyska największą ilość punktów.

Odrzucenie oferty, unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty w następujących przypadkach:

1. Jeżeli  oferta  Wykonawcy  jest  niekompletna,  w  szczególności  nie  została  złożona
na formularzu ofertowym lub brakuje wypełnionego i zaparafowanego projektu umowy.

2. Jeżeli  oferta  została  złożona  przez  Wykonawcę,  który  w  okresie  ostatnich  trzech  lat
przed wszczęciem  postępowania  nie  wykonał  w  terminie,  lub  wykonał  nienależycie
jakiekolwiek zadanie dla Zamawiającego.

3. W  przypadku  gdy  koszt  wykonania  dokumentacji  podany  przez  Wykonawcę  przekracza
możliwości finansowe Zamawiającego.

Niniejsze postępowanie  nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).

Dyrektor

Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu

Danuta Orzołek
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