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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Do wniosku nr 68 z dnia 21.12.2021r. 

 

W związku z art. 2 ust. 1 ppkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 

2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na dostawę/usługę/robotę 

budowlaną*   

 

1. Nazwa zamówienia (oraz kod CPV): Dostawa drutu do belownicy kanałowej HSM HL 3521S z 

systemem szybkiego wiązania (typu Quick – Link), kod CPV 44310000-6 

2. Pożądany termin wykonania zamówienia: 01.01.2022r. do 31.12.2022r.  

Zamówienie będzie realizowane w czterech częściach po 1500 szt. w następujących terminach: 

I część – marzec 2022r. 

II część – czerwiec 2022r. 

III część – wrzesień 2022r. 

IV część – listopad 2022r. 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości dostarczanego w danej partii drutu po uprzednim 

zawiadomieniu Wykonawcy.  

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób ich weryfikacji: 

• Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę durtu z systemem szybkiego wiązania: 

• Szerokość drutu - 2,95 mm 

• Długość drutu - 3,8 m 

• Drut szybkozłączy, tytanowy, ocynkowany 

• Drut z systemem szybkiego wiązania (typu Quick – Link) 

• Drut do wiązania sprasowanego, silnie sprężynującego materiału 

• Ilość drutu: 6000 szt. (150szt.*40 paczek=6000 szt.) 

4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej: 

O wyborze oferty decyduje najniższa cena oferty 

Cena podana w ofercie będzie wiążąca, stała i niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia. 

Cena oferty musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej 

składników cenowych.  

 

5. Sposób przygotowania oferty: 

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz ofertowy”. 

6. Miejsce i termin składania oferty cenowej: 

Ofertę złożyć należy na platformie zakupowej Zamawiającego  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. 

ul. Komunalna 5 

75-724 Koszalin 

 



Termin złożenia oferty: 

Ofertę złożyć należy do dnia 21.01.2022 do godz. 12:00 

7. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami: 

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami 

jest: Marek Zalewski   

Nr telefonu/fax.: 508373470 

E-mail: marek.zalewski@pgkkoszalin.pl  

Agnieszka Gawlik 

Nr telefonu/fax.: 94 3185365 

E-mail: agnieszka.gawlik@pgkkoszalin.pl 

 

 

Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

  

  

................................................................... 
             (data i podpis kierownika Zamawiającego) 

 

 

Załączniki: 

- formularz ofertowy 

- wzór umowy                                              
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