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ZAPYTANIE OFERTOWE 

W związku z art. 2 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych                          

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na dostawę / usługę /                  

robotę drogową  

1. Zamawiający:  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. 75 – 724 Koszalin, Ul. Komunalna 5 

Przedmiot zamówienia:  

„„”Wykonanie remontu alejki cmentarnej usytuowanej między kwaterami P-30,a P-

29 i R-32 na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie” 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do Zapytania 

ofertowego.  

• Termin realizacji zamówienia: 21.12.2022 r. 

2. Inne istotne warunki zamówienia:  

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. Każdy Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych robót                             

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jedną robotę 

budowlaną w ramach jednej umowy polegającej na wykonaniu podobnych prac brukarskich 

określonych w opisie  o wartości minimum 100.000,00 zł brutto.  

3. Sposób przygotowania oferty:  

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „FORMULARZ OFERTOWY” (Załącznik Nr 1 do 

Zapytania ofertowego).  

Ofertę złożyć należy za pośrednictwem platformy zakupowej.  

Link do platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_koszalin  

UWAGA ! Oferty złożone po tym terminie lub w innym miejscu nie będą rozpatrywane.  

4. Termin złożenia oferty:  

Ofertę złożyć należy do dnia 30.11.2022 r. do godz. 11:00  

5. Istotne warunki umowy:  

Określone zostały we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego. 

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest: 

Agata Madalińska – Zając – Nr telefonu/fax.: 94 342 – 24 – 20  

E-mail: agata.madalinska@pgkkoszalin.pl 

6. Załączniki do Zapytania ofertowego:  

1. Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego;  

2. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego;  

3. Wykaz robót budowlanych – Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego;  

4. Wzór umowy – Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego;  

5. OŚWIADCZENIE - BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA  

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku 

przekroczenia szacowanych środków. 
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