
Rypin dn. 09.03.2023 r. 

ZO/01/2023 

 

 

Zapytanie Ofertowe 

 

Wszyscy Wykonawcy 
 

Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o. o. w Rypinie  

 

zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pod nazwą: 

 

Sukcesywna dostawa wapna palonego mielonego – luz 

 

 

1. Przedmiot i zakres zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest: 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wapna palonego mielonego – luz odpowiadającego 

normie PN-EN 459-1 na potrzeby oczyszczalni ścieków w Rypinie przy ul. Mleczarskiej 16, 87-

500 Rypin. Zapotrzebowanie do 31 grudnia 2023 roku wynosi 16 ton.  

 

W przypadku zmiany zapotrzebowania Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia 

zamówienia o kolejne 16 ton wapna na warunkach przedstawionej przez Wykonawcę oferty. 

 

Zamawiający nie jest związany z podanymi ilościami, stanowią one szacunkowe 

zapotrzebowanie na rok 2023. 

 

2. Termin realizacji zamówienia: 

od dnia zawarcia Umowy do 31.12.2023 r. 

 

3. Kryteria wyboru ofert: 

Cena brutto.  

 

4. Warunki udziału w postępowaniu: 

Zamawiający nie określa. 

 

5. Podstawy wykluczenia: 

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę: 

 



1) w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 

gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 

procedury. 

2) podlegającego wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady 

(UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w 

związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 

229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym 

rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 

833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: 

rozporządzenie 2022/5761, 

3) w stosunku, do którego zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)2.  

 

6. Sposób przygotowania oferty: 

Cena ofertowa zamówienia uwzględnia wszystkie zobowiązania wraz z dostawą do 

Oczyszczalni ścieków przy ul. Mleczarskiej 16, 87-500 Rypin. Ofertę należy uzupełnić 

poprzez aktywny formularz platformy zakupowej. 

 

7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

 Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami 

w zakresie merytorycznym jest: 

imię i nazwisko  Alicja Liszewska  

 
1 Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub 

dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, 

a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–
j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) 

dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: 

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; 

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, 

o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub 
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) 

lub b) niniejszego ustępu, 

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień 

publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. 
2 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 

albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 

ustawy; 

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach 
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od 

dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 

którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę 

na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 

 



tel.   504 298 513 

w terminach   dni robocze w godz. od 730 do 1430 

 

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania 

ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie. 

 

9. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  

i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną poprzez platformę zakupową. Nie 

udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi 

na kierowane do Zamawiającego wnioski. Wszelkie zapytania winny być kierowane 

drogą elektroniczną poprzez platformę zakupową. Do porozumiewania się z 

Zamawiającym służy przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego”. 

 
10. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia specjalistycznym 

beczkowozem do przewozu wapna luzem, z możliwością rozładunku do silosu. Do 

każdej dostawy Wykonawca dołączy świadectwo kontroli jakości zgodne z Ustawą 

o wyrobach budowlanych i nadane w zgodzie z normą PN-EN 459-1. 

 
11. Warunki płatności: Dostawa następować będzie partią po 16 ton do Oczyszczalni 

ścieków w Rypinie przy ul. Mleczarskiej 16, na koszt Dostawcy. Termin dostawy 

będzie wynikał z potrzeb Zamawiającego. Dostawa realizowana będzie na 

telefoniczne zamówienie odbiorcy w ciągu 5 dni kalendarzowych od złożenia 

zamówienia. Wykonawca w cenie uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją 

zamówienia, w tym koszt załadunku, transportu i rozładunku. Rozliczenie za 

faktycznie dokonany przez Zamawiającego zakup wapna dokonywane będzie po 

dostawie na podstawie faktury VAT. Płatność dokonana będzie przez 

Zamawiającego przelewem na wskazany przez Dostawcę rachunek bankowy w 

terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

 

12. Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni. 

 

13. Miejsce i termin złożenia ofert: 

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej.  

 

ZATWIERDZAM 09 marca 2023 

 

Mirosław Marynowski – Prezes Zarządu 


