
Świdwin, dnia 14 lipca 2020r. 

Zapytanie ofertowe 

Dotyczy: wykonania remontu odcinka kolektora deszczowego na działce 

26/2 obręb 014 oraz przepięcia go do kolektora deszczowego. 

Zaprasza się  do składania ofert i przedstawienia cen za wykonanie remontu 

odcinka kolektora deszczowego w mieście Świdwin po wcześniejszej wizji 

w terenie. Postępowanie oraz zamówienie nie jest objęte przepisami Ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2019r., 

poz. 1843 oraz 2020 poz. 288 ze zm.). 

Zapytanie przeprowadzane w oparciu o procedury określone w Zarządzeniu 

Nr WO!13/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 20 stycznia 2015 roku 

w sprawie Regulaminu udzielania zamówień  w Urzędzie Miasta Świdwin 

wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień  publicznych. 

1. Zamawiający: 

Miasto Świdwin 

Plac Konstytucji 3 Maja 1 

78-300 Świdwin 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

a) Przedmiotem zamówienia jest remont odcinka kolektora deszczowego na 

działce 26/2 obręb 014 o długości ok. 55m D=300 oraz przepięcie sieci 

deszczowej z sieci sanitarnej w kolektor deszczowy znajdująca się  w ul. 

Podmiejskiej na działce nr 26/2 obręb 014 w Świdwinie. 

b) wykonanie kosztorysu ofertowego 

c) uzyskanie wszelkich pozwoleń  i dopełnienie procedur wykonania ww. 

zadania 

3. Termin wykonania zamówienia: 

Do dnia 04.09.2020r. 

4. Kryterium wyboru oferty: 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty wzięte zostaną  pod uwagę  następujące 

kryteria: 

- zgodność  oferty ze specyfikacją  techniczną  - warunek konieczny  



KRYTERIUM WAGA 

1. Cena netto PLN 100% 

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia, przesunięcia konkursu 
łub odrzucenia ofert bez podania przyczyny. 
W 	przypadku 	unieważnienia 	postępowania 	zapytania 
ofertowego Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Oferentów, 

którzy ubiegali się  o udzielenie zamówienia. 

5. Informacje dodatkowe istotne na etapie zawarcia umowy: 
Zamawiający dopuszcza możliwość  negocjacji cenowych. 
Oferent, którego ofertę  wybrano Zamawiający poinformuje o terminie 
podpisania umowy. 
Zawiadamiający zawrze umowę  niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia 

o wyborze oferty. 

Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się  od zawarcia umowy, 

Zamawiający może wybrać  ofertę  najkorzystniejszą  spośród pozostałych ofert, 
bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. 

Od prowadzonego postępowania nie przysługują  wykonawcom środki ochrony 
prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach 

ustawy Prawo zamówień  publicznych. 

Przed przystąpieniem do złożenia oferty istnieje możliwość  oględzin w terenie, 
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. 

6. Wymagane dokumenty: 
- formularz cenowy 

- kosztorys ofertowy 

7. Opis sposobu przygotowania oferty: 
Ofertę  zawierającą  dokumenty wymienione w punkcie 2, tj. 

załączony formularz cenowy należy złożyć  w zamkniętej kopercie z dopiskiem 

„oferta wykonania remontu odcinka kolektora deszczowego na działce 26/2 
obręb 014 oraz przepięcia go do kolektora deszczowego". 

8. Termin i miejsce składania ofert: 
Siedziba zamawiającego: Urząd Miasta Świdwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 

78-300 Świdwin, sekretariat (pokój nr 28) do dnia 24 lipca 2020 roku do godz. 
10Q. 



9. Osoba do kontaktu: 

Ilona Klechowicz - inspektor ds. komunalnych 

tel. 94 364 80 25 

email: ilona.k1echowiczswidwin.pl   

10. Załączniki 
1) Załącznik nr 1: 
a. Formularz cenowy 


