
Węgliniec dnia 01.03.2013r. 
ZUK. 02-8.4.2013.K 
( nr  postępowania) 

 
  
 

DYREKTOR 
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH 

z siedzibą w WĘGLI ŃCU przy ul. Partyzantów 8 
TEL. 075-7712117 
FAX 075-7712117 

e-mail  zwik@post.pl 
(tel, fax, e- mail) 

 
Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych 

 
ZAPRASZA  

 
Do złożenia oferty na zadanie pn. :  
 

Zakupu i dostawy wodomierzy dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w 
roku 2013r. 

 
 

I.  Opis sposobu przygotowania oferty; 
 1. Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia. 
 2. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego na piśmie. Istnieje możliwość 
przekazania oferty faksem na nr 757712117 lub pocztą elektroniczną na adres zwik@post.pl 
 3. Ceny podane w ofercie mają być wyrażone liczbowo i słownie, 
 4. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką 
 5. Oferta ma obejmować całość zamówienia.  
 

II.  Opis przedmiotu zamówienia: 
 Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Zakupu i dostawy nowych wodomierzy jednostrumieniowych, odpornych na działanie 
magnesu według poniższego wykazu: 
 

1. Wodomierz Ø 15 + kpl złączek wodomierzowych z uszczelkami  20 sztuk 
2. Wodomierz Ø 20 + kpl złączek wodomierzowych z uszczelkami 150 sztuk 
3. Wodomierz Ø 25 + kpl złączek wodomierzowych z uszczelkami 5 sztuk 
4. Wodomierz Ø 32 + kpl złączek wodomierzowych z uszczelkami 1 sztuka 
5. Wodomierz Ø 40 + kpl złączek wodomierzowych z uszczelkami 1 sztuka 

 
2. Zamawiający deklaruje, że będzie zamawiał dostawę wodomierzy w partiach 

niemniejszych niż 20 szt. wodomierzy. 
3. Zamawiający zastrzega możliwość realizacji części zamówienia z zależności od 

potrzeb. 
4. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia zamówienia z zależności od potrzeb w 

ilości nie większej niż 20% wartości zamówienia netto. 
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
6. Zamawiający przewiduję uzupełnienie ww. oferty o możliwość zawarcia umowy na 

regeneracje i serwis wodomierzy będących w posiadaniu Zakładu.  
 



Oferta powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia wraz z kosztami 
transportu do siedziby zamawiającego. 
Zamówione materiały powinny posiadać atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w 
Polsce oraz potwierdzające spełnienie warunków dopuszczających materiał do realizacji sieci 
i przyłączy wodnych. 
 
III. Wymagany czas/termin realizacji usługi: 

Do końca 2013r. na pisemne zlecenie Zamawiającego 
 

IV.  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: 
100% cena. 

V. Oferta ma zawierać: 
1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia ofertowego. Wraz z 

wyszczególnieniem kosztów poszczególnych elementów składowych oferty. 
V. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie: 
 1. Cena podana w ofercie powinna być ceną brutto.  
 
VII. Miejsce i termin zło żenia oferty: 

1.  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w terminie do dnia    
12.03.2012r, do godz. 14.00. 

2. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym w pkt. 7.1. nie będzie 
rozpatrywana. 
3.  Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną  przez siebie ofertę 
przed terminem upływu jej składania. 

 
VIII. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 

Marian Basiński 606764953, Krzysztof Polewski tel. 600311181 
 
 

 
 

…………………………………… 
                                                                                                         (podpis pracownika merytorycznego)  

 
 

Załączniki: 
1. Formularz oferty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



………………………………………. 
(miejscowość, data) 

……………………………………… 
    (pieczątka Wykonawcy, nazwa, adres)                   
                     
 

DYREKTOR ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH 
siedzibą w WĘGLI ŃCU ul. Partyzantów 8 

TEL. 075-7712117 FAX 075-7712117  
E- MAIL  zwik@post.pl 

 
OFERTA 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:  
„Zakupu i dostawy wodomierzy dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w 

roku 2013r”. Nr postępowania ZUK. 02-8.4.2013.K 
 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 

zamówienia, za kwotę: 

cena netto. ………………… słownie (…........………………………………………………….)  

cena brutto. ………………… słownie (…........………………………………………………….)  

 

Zgodnie z wyszczególnieniem kosztów poszczególnych elementów składowych oferty: 

1. Wodomierz Ø 15 + kpl złączek wodomierzowych z uszczelkami  20 sztuk 
cena netto. ………………… słownie (…........………………………………………………….)  

cena brutto. ………………… słownie (…........………………………………………………….)  

2. Wodomierz Ø 20 + kpl złączek wodomierzowych z uszczelkami 150 sztuk 
cena netto. ………………… słownie (…........………………………………………………….)  

cena brutto. ………………… słownie (…........………………………………………………….)  

3. Wodomierz Ø 25 + kpl złączek wodomierzowych z uszczelkami 5 sztuk 
cena netto. ………………… słownie (…........………………………………………………….)  

cena brutto. ………………… słownie (…........………………………………………………….)  

4. Wodomierz Ø 32 + kpl złączek wodomierzowych z uszczelkami 1 sztuka 
cena netto. ………………… słownie (…........………………………………………………….)  

cena brutto. ………………… słownie (…........………………………………………………….)  

5. Wodomierz Ø 40 + kpl złączek wodomierzowych z uszczelkami 1 sztuka 
cena netto. ………………… słownie (…........………………………………………………….)  

cena brutto. ………………… słownie (…........………………………………………………….)  

 

Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie do określonym z zaproszeniu.  

2. Oświadczam, że zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” warunki akceptuję i zobowiązuję 
się,  w przypadku  przyjęcia  mojej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach (dotyczy 
robót budowlanych i usług). 

 
 
 

  ……………………………….. 
  ( podpis upoważnionego 

                                   przedstawiciela wykonawcy) 


