
ZAPYTANIE OFERTOWE 
dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 14 000 EURO 

(podstawa prawna: art.4 ust.1 pkt.8 ustawy o zamówieniach publicznych) 

  

Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków,    

tel. 71/ 316-81-85, e-mail: info@zgk.mietkow.pl, 

  

zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na : 

"Opracowanie operatu wodnoprawnego dla oczyszczalni ścieków w Mietkowie o wydajności 

Qśr.dob. = 500 m3/dobę na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mietkowie". 

  

  

1.Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia : 

Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie w formie opisowo-graficznej w zakresie wymaganym 

przez art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku -  Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145                 

ze zm.). 

Operat wodno prawny stanowiący przedmiot zamówienia będzie stanowił podstawę do uzyskania 

przez Zamawiającego pozwolenia wodnoprawnego. 

Dostawca przekaże cztery egzemplarze operatu w formie papierowej i dwa egzemplarze na nośniku 

elektronicznym. 

2. Pozostałe warunki dotyczące niniejszego postępowania: 

2.1. Cenę należy podać w PLN. 

2.2. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną za opracowanie operatu wodnoprawnego. 

2.3. Wszelkie zmiany w zakresie realizacji zamówienia muszą nastąpić jedynie w formie pisemnej 

za zgodą zamawiającego w postaci aneksu do zawartej umowy. 

2.4. Jeżeli w postępowaniu wpłyną dwie lub więcej ofert z jednakową ceną, zamawiający może 

poprosić o złożenie ofert dodatkowych, przy czym nie mogą one być wyższe od ofert pierwotnych. 

2.5. Zamawiający udzieli informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w formie pisemnej           

oraz zamieści informację na stronie internetowej zakładu pod adresem: www.zgk.mietkow.pl ,                       

a z wybranym dostawcą zostanie podpisana umowa na warunkach określonych w ofercie                           

i niniejszym zapytaniu. 

2.6. Dostawca pozostanie związany ofertą przez 30 dni od dnia złożenia. 

2.7. 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. 

2.8. Dodatkowych informacji i wyjaśnień na zapytania udzielać mogą pracownicy Zamawiającego: 

Bartłomiej Karolczak- Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mietkowie, tel. 71 3168185. 

2.9. Wszelkie dodatkowe dokumenty występujące w toku postępowania zarówno ze strony 

zamawiającego jak i wykonawcy, czyli: wyjaśnienia ofert, uzupełnienia dokumentów i oferty 

dodatkowe, mogą być przesyłane drogą elektroniczną na adres: info@zgk.mietkow.pl , oraz pocztą. 

2.10 Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 30 dni od daty podpisania umowy. 

2.11. Płatność za wykonanie usługi zostanie zrealizowana przez Zamawiającego w formie przelewu 

na konto Dostawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania i przyjęcia do realizacji faktury. 

3. Ofertę w zaklejonych kopertach z dopiskiem "OFERTA: opracowanie operatu 

wodnoprawnego dla oczyszczalni ścieków w Mietkowie." należy składać osobiście w siedzibie 

Zamawiającego lub przesłać pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego. 

4. Termin składania ofert upływa w dniu 17.01.2017r. o godz. 13.00. 

5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.01.2017 roku o godz. 13:30. 

Kryterium oceny ofert: cena - 100% 

Termin związania z ofertą: 30 dni 
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