ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W ANDRESPOLU Z/S W WIŚNIOWEJ GÓRZE

ul. Piekarnicza 6/10 Wiśniowa Góra, 95-020 Andrespol
NIP 7281013770
mail: zgk@andrespol.pl
tel. 42 213 24 57, 42 213 24 06
fax. 42 213 22 77

Wiśniowa Góra, dnia 07 listopada 2022r.

L.d. 1975/2022
ZAPYTANIE CENOWE
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze przy
ulicy Piekarniczej 6/10, zaprasza do złożenia oferty w przedmiocie zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze przy ulicy Piekarniczej 6/10 – tabletek solnych do
uzdatniania wody pitnej:
- sukcesywna dostawa: 10 ton, pakowane w workach po 25 kg., dostawa na koszt
oferenta;
- termin dostawy pierwszej partii w ilości 5 ton: 20 stycznia 2023r., zgodnie z
zapotrzebowaniem Zamawiającego;
- każda partia dostarczonego towaru musi być opatrzona dokumentem dopuszczającym
stosowanie w instalacjach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
2. Do niniejszego zamówienia nie stosuje się Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710), gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie
przekracza kwoty 130 000 zł.
3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej:
do dnia 21 listopada 2022r. do godz.: 10:00
w siedzibie Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Ustawy z
dnia 23 listopada 2012r. – Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2018r. poz. 2188), osobiście, za
pośrednictwem posłańca lub na adres e-mail Zamawiającego: przetargi@zgk.andrespol.pl
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu ma data i godzina wpływu oferty do
Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
Adres Zamawiającego:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze,
ul. Piekarnicza 6/10, 95-020 Andrespol.
Sekretariat Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu: pokój nr 4.
W przypadku składania ofert w formie papierowej, należy złożyć je w Sekretariacie ZGK:
do dnia:21 listopada 2022r. do godziny:10:00 w kopercie opatrzonej opisem:
,,Dostawa tabletek solnych do uzdatniania wody pitnej”.
W przypadku składania ofert drogą elektroniczną, należy ofertę zatytułować:
,, Dostawa tabletek solnych do uzdatniania wody pitnej”
Termin otwarcia ofert:

dnia 21 listopada 2022r. godzina:10:30
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4. Warunki płatności: w ciągu 14 dnia od otrzymania faktury, z konta ZGK w Andrespolu,
BS w Andrespolu nr 57 8781 0006 0000 0520 2000 0010
5. Informacje dodatkowe:
1. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktu z oferentami:
- Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu mgr inż. Piotr Wilk
nr tel. (42) 213 24 57, (42) 213 24 06, 535 418 528.
2. Ze względu na wartość zamówienia protesty o odwołania nie przysługują.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu
z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze
ul. Piekarnicza 6/10
95-020 Wiśniowa Góra
mgr inż. Piotr Wilk

Signed by /
Podpisano przez:
Piotr Wilk
Date / Data:
2022-11-07
13:18
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TREŚĆ OFERTY:
1. Nazwa produktu: ……………………………………………………………….
2. Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………..
3. Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………
4. NIP: …………………………………………………………………………………
5. REGON: …………………………………………………………………………..
6. Nr rachunku bankowego: …………………………………………………..
7. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, za:
Cena NETTO 1 tony tabletek do uzdatniania wody: ………………………………… zł.
(słownie: …………………………………………………………………………………………….. zł.);
Stawka VAT …..% , co stanowi kwotę: …………………………………………………….. zł.;
Cena BRUTTO 1 tony tabletek do uzdatniania wody: …………………………………. zł.
( słownie: ……………………………………………………………………………………………… zł.)
8. Oświadczenia:
1). Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń;
2). Oświadczam, iż wrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym;
3). Oświadczam, iż potwierdzam termin realizacji zamówienia na dzień: …………………………

…………………………………………………………………………….
Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
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