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Postępowanie OPWiK/39/P/2022 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:  
Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Kurpiowska 21, 07- 410 Ostrołęka, 
tel. (29) 760 32 61, e-mail: sekretariat@opwik.pl 
 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
 

Dostawa asortymentu laboratoryjnego dla potrzeb OPWiK Sp. z o. o. 
 

III. OSOBY UPRAWNIONE DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
- zamówienia dla laboratorium Zakładu Uzdatniania Wody: Tomasz Wnęt - tel. (29) 769 47 51,  

tomek.wnet@opwik.pl 
- zamówienia dla laboratorium Zakładu Oczyszczania Ścieków: Marta Dobkowska lub Anna Częścik- 

Jankowska - tel. (29) 766 55 22, marta.dobkowska@opwik.pl, anna.jankowska@opwik.pl. 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 31.01.2024  r. 

Orientacyjne terminy dostaw wskazano w załączniku nr 2. 

V. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu laboratoryjnego dla potrzeb OPWiK  Sp. z o.o. 
(laboratorium Stacji Uzdatniania Wody i laboratorium Miejskiej Oczyszczalni Ścieków), z podziałem 
na pakiety: 

Pakiet I   - akcesoria laboratoryjne 

Pakiet II   - odczynniki laboratoryjne 

Pakiet III   -  odczynniki do oznaczania chloru w wodzie 

Pakiet IV  -  podłoża i sprzęt do mikrobiologii 

Pakiet V   - filtry membranowe do mikrobiologii 

Pakiet VI  - testy kuwetowe 

Pakiet VII                         -            gotowe podłoże mikrobiologiczne MLGA 

2. Asortyment laboratoryjny został opisany w załączonym formularzu cenowym stanowiącym załącznik 
do niniejszego zapytania ofertowego. 

3. Wymienione ilości asortymentu w formularzach cenowych są orientacyjne.  

4. Zamawiający zastrzega sobie zakup asortymentu określonego w poszczególnych pakietach 
w ilościach mniejszych niż w formularzach cenowych. 

5. Zamawiający przewiduje, że realizacja umowy odbywać się będzie partiami (kwartalnie). Wykonawca 
przywiezie taką ilość materiału, jaką wskaże Zamawiający w zamówieniach przesłanych  za pomocą 
poczty email. 

6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar w terminie nie dłuższym niż 14 dni od 
złożonego zamówienia. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym kosztem  i staraniem 
do laboratorium Stacji Uzdatniania Wody, ul. Kurpiowska 21, Ostrołęka lub do Laboratorium Miejskiej 
Oczyszczalni Ścieków, ul. Chemiczna 2, Ostrołęka, zgodnie ze wskazaniem w formularzach cenowych.  



 

7. Wszystkie odczynniki objęte niniejszym zamówieniem powinny posiadać aktualne Świadectwa 
Jakości. 

8. Zamawiający zawrze siedem oddzielnych umów z Wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę za 
poszczególny pakiet. 

9. Zamawiający wymaga  min. 12 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia ujęty w poszczególnych 
pakietach. 

10.  Wykonawca zobowiązany jest do odebrania pustych opakowań po chemikaliach i winien posiadać 
ku temu odpowiedni transport i uprawnienia. 

VI. WYKONAWCA UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE MUSI SPEŁNIAĆ NIŻEJ WYMIENIONE WARUNKI 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1.  Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień i nie podlegać wykluczeniu na 
zasadach przyjętych w §16 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień w OPWiK 
Sp. z o.o.  

2. Sporządzić ,,OFERTĘ ” ściśle na druku załączonym przez Zamawiającego – załącznik nr 1 do Zapytania 
ofertowego. 

3. Wypełnić Formularz cenowy. 

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA W/W WARUNKÓW WYKONAWCA UBIEGAJĄCY SIĘ 
O ZAMÓWIENIE MUSI ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY NIŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY: 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw 
do wykluczenia w oparciu o § 16 ust. 4 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania 
zamówień w OPWiK Sp. z o.o. (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania 
ofert). 

2. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą 
być złożone przez każdy podmiot. 

3. Przedsiębiorcy występujący jako spółka cywilna zobowiązani są do załączenia umowy spółki cywilnej. 

4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone według załącznika nr 10 
do Zapytania ofertowego. 

VII. OFERTA 

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na jeden 
pakiet zamówienia lub na kilka pakietów dowolnie przez siebie wybranych. 

2. Ofertę stanowi wypełniony druk „OFERTA” z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi 
dokumentami. 

3. Złożenie przez jednego wykonawcę oraz podmioty występujące wspólnie więcej niż jednej oferty lub 
oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie. 

4. Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim, zgodnie z wymaganiami 
określonymi w Zapytaniu Ofertowym.  

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Ofertę należy złożyć przez platformę zakupową. Termin składania ofert upływa dnia 05.01.2023 r. godz. 
12:00 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

 



 

X. SPOSÓB OBLICZANIA CENY 

1. Podane w ofercie ceny muszą być wyrażone w PLN. 

2. Ceny w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego (druk OFERTA) powinny obejmować 
pełen zakres poszczególnego pakietu zamówienia, na który wykonawca składa ofertę. 

3. Ceny w formularzach cenowych stanowiących załączniki do niniejszego Zapytania Ofertowego należy 
określić odpowiednio dla podanych pozycji (w zależności od tego, na który pakiet Wykonawca składa 
ofertę). 

4.  Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą 
podlegały zmianom. 

XI. KRYTERIUM OCENY OFERT   

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 

Cena- waga- 100% 

Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu 
Ofertowym oraz  który zaoferował najniższą końcową cenę brutto na dany pakiet. 

XII. Istotne postanowienia umowy: 

Projekt umowy stanowi załącznik nr 11 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

XIII. INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ OSTROŁĘCKIE 
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOOCIĄGÓW I KANALIZACJI W OSTROŁĘCE SP. Z O.O. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO), Zamawiający 
informuje, że: 

1. administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, ul. Kurpiowska 21;  

2. kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Ostrołęckim Przedsiębiorstwie Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o.: Anna Tyszka, iodo@opwik.pl; 

3. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia/realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia pn. Dostawa asortymentu laboratoryjnego dla potrzeb OPWiK Sp. z o. o. 
w prowadzonym w trybie uproszczonym; 

4. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa;              

5. dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 
w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa; 

6. podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa Wykonawcy w procesie 
udzielenia zamówienia, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7. w odniesieniu do Wykonawca danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. Wykonawca posiada: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących Wykonawcy *; 



 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania  danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, 
że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO; 

 na podstawie z art. 17 ust. 1,2 RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 


