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ZWiK 7021.7.2016

Zaproszenie do zlozenia oferty cenowej

w

post~powaniu 0

euro na

udzielenie zamowienia publicznego
dostaw~

0

wartosci szacunkowej poniZej 30 000

nowej pompy zatapialnej do sciekow wraz z adapterem.

(zamieszczono na stronie internetowej Zamawiajqcego i tablicy ogloszefz w dniu 28.01.2016)

Na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.
U. z 2013, poz.907 z poin. zm.)

Zamawiaj'lcy - Zaklad

w Baboszewie ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo zaprasza

cenowej w w/w.

Wodoci~gow
Wykonawc~

i Kanalizacji

do zlozenia oferty

post~powaniu.

I. Opis przedmiotu zamowienia:

1.Przedmiotem zamowienia jest dostawa nowej pompy zatapialnej do sciekow wraz z adapterem.
Opis przedmiotu zamowienia stanowi - Zalqcznik Nr 1.
2. Zamawiaj'lcy wymaga by dostarczona pompa wraz z adapterem byla fabrycznie nowa,
kompletna, wolna od wad technicznych i prawnych, nie byl przedmiotem praw osob trzecich.
3. Zamawiajqcy wymaga by przedmiot zamowienia spelnial wymagania jakosciowe, wszelkie
normy obowi'lzuj'lce dla tego typu
4. Wykonawca

b~dzie

sprz~tu

oraz zostal wprowadzony do obrotu zgodnie z prawem.

zobowi'lzany do odpowiedniego opakowania i zabezpieczenia dostawy

przedmiotu zamowienia od miejsca zaladunku do miejsca przeznaczenia wskazanego przez
Zamawiaj'lcego - Zaklad

Wodoci~ow

i Kanalizacji w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, 09-130

Baboszewo.
5. Wykonawca wraz z przedmiotem zamowienia zobowictzany
wszelkie

niezb~dne

karty gwarancyjne,

dokumenty, w tym w szczegolnosci

niezb~dne

b~dzie

dostarczyc Zamawiaj'lcemu

dokumentacj~

techniczno-rozruchowq,

atesty i certyfikaty.

6. W przypadku pytan i w'ltpliwosci dotycz'lcych dzialania dostarczonego przedmiotu zamowienia,
Wykonawca zobowi'lzany b~dzie udzielic wszelkich informacji i wyjasnien.
7. Szczegolowych informacji dotyczqcych przedmiotu zamowienia udziela Kierownik Zakladu
KrzysztofKruszewski tel. 23 661 1091 wew 25 lub tel. kom. 504089 129

II. Termin realizacji zamowienia:

do 15.02.2016 r.

III. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniZsza cena.

IV. Miejsce i termin zlozenia oferty:
1. Formularz oferty cenowej (Zalqcznik Nr 2),
2.

Ofert~

nalezy zlozyc w siedzibie Zamawiajqcego: Zaklad

Wodoci~gow

i

Kanalizacji

w Baboszewie ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, pokoj Nr 4, parter, w terminie do dnia
04.02.2016 r., do godziny 1000 w kopercie zaadresowanej do Zamawiajqcego z napisem: "Oferta
(znak sprawy: ZWiK 7021.7.2016) na

dostaw~

z adapterem

Zalqczniki:
1. Opis przedmiotu zamowienia - Zalqcznik Nr 1
2. Formularz oferty cenowej- Zalqcznik Nr 2
3. Wzor umowy - Zalqcznik Nr 3

pompy zatapialnej do sciekow wraz

