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I. Nazwa i adres Zamawiającego
MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNALNE Sp. z o. o.
ul. Kopernika 4a
66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel.: 0-95 727 96 00
fax.: 0-95 727 96 01
mzk@kostrzyn.pl
www.mzk.kostrzyn

Dotyczy:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Prosimy o złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych - wartość dla zamówienia sektorowego poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
II. Przedmiot zamówienia:
Dostawa i montaż stacji zlewnej ścieków dowożonych.
1.Zamówienie obejmuje:
a. dostawę stacji do obiektu zamawiającego tj. na Przepompownię Ścieków na ul. Niepodległości, 66-470
Kostrzyn nad Odrą.
b. rozładunek, posadowienie i montaż urządzenia we wskazanym przez zamawiającego miejscu na
przygotowanej przez zamawiającego podstawie – fundamencie. Wykonawca przedstawi szczegółowe rysunki
niezbędne do wykonania podstawy oraz podłączenia mediów.
UWAGA!
Oferowana stacja zlewna musi odpowiadać rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002r
w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.
2. Wymagania techniczne urządzeń wchodzących w skład zamówienia:
a. poszycie ze stali kwasoodpornej
b. obudowa zapewniająca odpowiednią izolację termiczną pozwalająca na pracę urządzenia w warunkach
zimowych
c. instalacja elektryczna oświetleniowa
d. instalacja elektryczna grzewcza z grzejnikiem z regulacją temperatury
e. wymuszona wentylacja
2.1. Panel sterowania usytuowany na zewnątrz kontenera musi zapewniać prace sterująco – identyfikujące przez
cały rok bez względu na warunki pogodowe i musi posiadać:
a. komputer przemysłowy z systemem operacyjnym Windows
b. panel sterowania wyposażony w ekran dotykowy
c. klawiaturę przemysłową „wandalo-odporną”, wykonanie ze stali kwasoodpornej
d. drukarkę z obcinaczem papieru
e. czytnik do szybkiej identyfikacji dostawców z zastosowaniem kart identyfikacyjnych (karty identyfikacyjne
dla dostawców standardowo 10 sztuk)
2.2. System komputerowy stacji zlewnej musi zapewniać:
a. identyfikowanie przewoźników jak i możliwość wprowadzania producentów ścieków
b. kontrolowanie przyjęcia ścieków (ścieki przyjmowane tylko od upoważnionych przewoźników)
c. wprowadzanie producentów ścieków wg. nazwisk przy jednoczesnym spełnieniu wymagań Ustawy o ochronie
danych osobowych
d. spełnienie wymagań Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez tworzenie grup producentów
przypisywanych do poszczególnych dostawców ścieków
e. rejestrację danych dot. dostawy (data i godzina zrzutu, ilość i jakość przywiezionych ścieków, nazwa
przewoźników ścieków, nazwa przewoźników i źródła producentów ścieków)

f. program do archiwizacji danych i fakturowania producentów ścieków
g. tworzenie nieograniczonej liczby taryf w zależności od jakości ścieków i ich klasyfikowanie
h. możliwość ustawienia i zmian parametrów stacji, drukowanie raportów dotyczących dostaw
i. automatyczne zamykanie zasuwy przy przekroczeniu zadanych parametrów dla dopływających ścieków
j. podtrzymanie pracy stacji i zakończenie zrzutu ścieków w przypadku zaniku zasilania
k. drukowanie kwitów informacyjnych dla dostawców po każdym zrzucie ścieków
2.3. Ciąg spustowy ścieków w kontenerze musi posiadać:
a. ciąg pomiarowy ze stali nierdzewnej Ø 125 wraz ze sterowaniem
b. zasuwę odcinającą z napędem pneumatycznym wraz z kolektorem płuczącym
c. rurę doprowadzającą ze złączem strażackim 110mm + rura odprowadzająca ścieki do kolektora zakończona
złączem strażackim min. 125mm
d. przepływomierz elektromagnetyczny DN 125
e. moduł pomiarowy z filtrem części stałych oraz automatycznym płukaniem wyposażony w:
- pomiar pH (elektroda przemysłowa zakres pH od 2 ÷ 14)
- pomiar temperatury (czujnik od 0 ÷ 50 0C)
- stojak i wąż długości min. 3,5m do zainstalowania przed kontenerem
UWAGA!
Kontener musi być przystosowany do montażu w przyszłości specjalistycznej rozdrabniarki.
2.4. Pozostałe wymagania:
a. urządzenia fabrycznie nowe
b. dokumentacja techniczno-rozruchowa – w języku polskim
c. pełna instrukcja obsługi - w języku polskim
d. karta katalogowa urządzenia – w języku polskim
e. w skład zamówienia wchodzi dostawa, rozładunek, montaż, próbne uruchomienie urządzenia i przeszkolenie
pracowników zamawiającego z jego obsługi.
III. Termin realizacji:
Wymagany termin dostawy – do 4 tygodni od podpisania umowy.
IV. Kryterium oceny ofert:
1. Cena
2. Termin realizacji
Zamawiający wybierze ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny i terminu realizacji.
V. Warunki przeprowadzenia postępowania:
1. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 30 dni od daty jej złożenia.
2. Jeżeli w postępowaniu wpłyną dwie lub więcej ofert z jednakową, najniższą ceną, zamawiający może
poprosić o złożenie ofert dodatkowych, przy czym nie mogą one być wyższe od ofert pierwotnych.
3. Zamawiający udzieli pisemnej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, a z wybranym Wykonawcą
zostanie podpisana umowa na warunkach określonych w ofercie i niniejszym zapytaniu.
4. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert, jeśli żadna z
nich nie będzie spełniała jego oczekiwań, lub ceny ofert będą przekraczały środki, jakie Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na realizację zamówienia.
5. Wszelkie dokumenty występujące w toku postępowania zarówno ze strony Zamawiającego jak i Wykonawcy,
czyli: wyjaśnienia do ofert, uzupełniania dokumentów i oferty dodatkowe, mogą być przesyłane faksem, drogą
elektroniczną, lub pocztą, a następnie dosłane w oryginale.
6. Zamawiający wymaga by Wykonawca udzielił co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji na przedmiot
zamówienia, od daty wystawienia faktury.
7. Wszelkie wady dotyczące przedmiotu zamówienia, będą zgłaszane przez Zamawiającego telefonicznie i
niezwłocznie potwierdzone pisemnie – faksem, a Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad
w terminie do 5 dni roboczych Zamawiającego od daty otrzymania zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach
termin usunięcia usterek może zostać wydłużony na pisemny wniosek Wykonawcy.
8. Zamawiający nie przewiduje zmiany kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, zawartej w formularzu ofertowym.
9. Zamawiający nie przewiduje wpłaty zaliczki na poczet realizacji zamówienia.
10. Zamawiający zapewni podłączenie stacji do mediów tj. wody i energii elektrycznej oraz wykona podstawę
na potrzeby posadowienia stacji.

VI. Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu „OFERTA”.
2. Do oferty należy dołączyć:
a. wypełnioną i podpisaną ofertę (załącznik nr 1)
b. parafowany przez Wykonawcę wzór umowy (załącznik nr 2)
c. kartę katalogową oferowanej stacji zlewnej + zdjęcia
d. odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert (za zgodność z
oryginałem).
e. dokument poświadczający, że przedstawiona w ofercie stacja odpowiada rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 17 października 2002r. w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji
zlewnych.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, napisać czytelnie techniką trwałą oraz podpisać przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
4. Ceny należy podać w PLN (netto).
VII. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć osobiście w sekretariacie Spółki, przesłać faksem
lub drogą elektroniczną, a następnie dostarczyć w oryginale np. pocztą, w terminie do dnia 29.10.2012r., do
godz. 1200. Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców.
Osoba do kontaktu w sprawach formalnych: Sławomir Łysiak tel. 95 727 96 45
pon - piąt, w godzinach od 700 do 1500.

……………………………………….
podpis osoby uprawnionej

ZAŁĄCZNIK NR 1
OFERTA
Zamawiający: Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.
ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………………....
Adres poczty elektronicznej: …………………………………………………………………...
Nr. telefonu: ……………………………… nr. faksu ………………………………………….
Nr. telefonu do osoby odpowiedzialnej za przygotowanie oferty: ………………………………….
1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe składamy ofertę na:
Dostawa i montaż stacji zlewnej ścieków dowożonych.
cena netto: ……………………………….. zł
VAT23% ……………………………….zł
cena brutto: ……….…………………………………zł
(słownie: …………………………………………………………………………….……………………..złotych)
Oferujemy stację zlewną producenta: ………………………………………………………… .
Typ / model: …………………………………………... .
Rok produkcji: ………………………………………... .
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od daty jej złożenia.
4. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy.
5. Oświadczamy, że zobowiązujemy się udzielić gwarancji na przedmiot zamówienia przez okres ……….
/słownie …………………………………………… /miesięcy (minimum 24 m-ce) od daty wystawienia faktury,
bez dodatkowych warunków.
6. Oświadczamy, że podana cena netto zawiera koszt, dostawy, rozładunku, posadowienia, montażu, próbnego
uruchomienia urządzenia i przeszkolenia pracowników zamawiającego z jego obsługi.
7. Czas usunięcia wad w okresie gwarancyjnym wynosi maks. do ………….. (maks. 5 dni roboczych) od zgłoszenia telefonicznego, potwierdzonego pisemnie - faksem.
8. Przyjmujemy warunki płatności: przelew płatny 21 dni od daty wystawienia faktury.
9. Oświadczamy, że wraz z odbiorem przekażemy zamawiającemu dokumentacje techniczno – rozruchową
w języku polskim, a także pełną instrukcję obsługi.
10. Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia w terminie .......................... tygodni.
11. Oświadczamy, że przedstawiona w ofercie stacja odpowiada rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
17 października 2002r. w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.
12. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP: ............................................................

..................................................
miejscowość, data

................ .................................
podpis osoby uprawnionej

ZAŁĄCZNIK NR 2
UMOWA NR. ……………../ WZÓR /
zawarta w dniu ….......... 2012r. w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego dla zamówienia sektorowego
o wartości poniżej progów określonych w art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.), pomiędzy:
Miejskimi Zakładami Komunalnymi Sp. z o.o.
Z siedzibą przy ul. Kopernika 4a w Kostrzynie nad Odrą, wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr.
KRS 0000158228, NIP: 598-000-42-38, REGON: 210022921
reprezentowanymi przez
mgr inż. Olgierda Kłaptocza – Prezesa Zarządu
zwanymi dalej Zamawiającym
a
…………………………………………………………………………………………………........
Z siedzibą w ………………………………………………………………………………………..
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS ………………………………..............
NIP: ……………………………………..…, REGON: ……….…………………………………...
Reprezentowana przez:
1. …………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą
o następującej treści:
§1
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia:
Dostawa i montaż stacji zlewnej ścieków dowożonych.

Wykonawca oferuje stację zlewną producenta: …………………………………………………….
Typ / model: …………………………………………………………………………………......
Rok produkcji: …………………………………………………………………………………..
§2
Termin realizacji zamówienia – ….. tygodnie od podpisania umowy
§3
Integralną częścią umowy jest zapytanie ofertowe z dnia ………………. r. oraz oferta Wykonawcy z dnia
………………….. r.
§4
Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostało na podstawie złożonej oferty i stanowi
cenę netto …………..……………………….. zł,
VAT 23% ………………........……………zł, razem brutto ………………..…………………. zł.
(słownie: ………………………………………………………………………………………………...… złotych)
W cenę wliczona jest dostawa, rozładunek, próbne uruchomienie urządzenia i przeszkolenie pracowników zamawiającego z jego obsługi.

§5
1. Zapłata należności zostanie dokonana przelewem w terminie 21 dni licząc od daty wystawienia faktury.
Fakturę Wykonawca wystawi po odebraniu przez Zamawiającego przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone
protokołem zdawczo – odbiorczym, podpisanym przez obie strony.
2. Zamawiający rozpocznie procedurę odbioru przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze
od zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę.
3. Fakturę należy wystawić na Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o., ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad
Odrą, NIP 598-000-42-38.
§6
1. Wykonawca udziela gwarancji przez okres ............./słownie: ………….........…………......./ miesięcy, od daty
wystawienia faktury.
2. W okresie gwarancyjnym wszelkie wady dotyczące przedmiotu zamówienia, będą zgłaszane przez
Zamawiającego telefonicznie i niezwłocznie potwierdzone pisemnie – faksem, a Wykonawca zobowiązany jest
do usunięcia zgłoszonych wad w terminie maks. do ………….. (5 dni roboczych) Zamawiającego od daty
otrzymania zgłoszenia telefonicznego, potwierdzonego pisemnie – faksem. W przypadku nie dotrzymania przez
Wykonawcę terminu naprawy Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,2% wartości netto
określonej w § 4 umowy za każdy dzień zwłoki. W uzasadnionych przypadkach termin usunięcia usterek może
zostać wydłużony na pisemny wniosek Wykonawcy.
§7
1. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia, określonego niniejszą
umową, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,2% wartości netto określonej w §4 umowy
za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku odstąpienia przez jedną ze Stron od umowy z przyczyn dotyczących tej Strony, zapłaci ona
drugiej Stronie karę w wysokości 10% wartości netto określonej w § 4 umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości netto określonej w § 4
umowy.
4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.
§8
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9
Spory wynikające z niniejszej Umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej – aneksu pod rygorem
nieważności. Przedmiotem negocjacji dotyczących przyszłych zmian umowy nie mogą być postanowienia,
których dokonania stanowiłyby zmianę treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
§ 11
Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
Stron.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

