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Rzędów, 15.11.2022 r. 

 

 

 

    WSZYSCY WYKONAWCY 

 

Zaproszenie do składania ofert 

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł netto 
 

 

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Rzędów 40 

28-142 Tuczępy 

www.zgok.ornet.pl 

tel. 015 864 22 51, fax. 015 816 51 03 

e-mail: m.chrabaszcz@zgokrzedow.pl 

 

 

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: 

 

„Sukcesywne dostawy materiałów filtracyjnych dla Zakładu Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” 

 

Rodzaj zamówienia: dostawa 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia 

  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów filtracyjnych dla Zakładu 

Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie                              

z wykazem. 

 Dostawy będą realizowane sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego nie dłużej niż                    

w ciągu 4 dni roboczych od terminu złożenia zamówienia. Miejscem dostawy jest siedziba 

Zamawiającego. Wskazane w wykazie ilości mają charakter orientacyjny i nie wiążą 

Zamawiającego. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – wykaz materiałów filtracyjnych stanowi Załącznik Nr 

1 do zaproszenia.    

 

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia: 

 

   1) Ofertę należy przygotować w oparciu o w/w informacje. 

   2) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

   3) Do udzielenia wszelkich informacji w powyższej sprawie upoważniona jest: Monika 

Chrabąszcz, Artur Krupa 

 

3. Termin realizacji zamówienia: 

Wymagany termin realizacji zamówienia: 12 m-cy od podpisania umowy. 

4. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej: 
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1) Cena oferty (C) – 100% 

2) Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę spełniającego określone wymagania 

zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.   

 

5. Termin i miejsce złożenia oferty: 

1. Oferty, należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zakładu Gospodarki 

Odpadami  Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dostępnej pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zgokrzedow .  

2. Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty” - druk w załączeniu. 

3. Termin składania ofert upływa dnia 22.10.2022 r. do godziny 12.00.  

4. Złożona oferta wiąże Wykonawcę przez okres 30 dni licząc od dnia wskazanego                              

w niniejszym zapytaniu ofertowym jako termin składania ofert.  

5. W trakcie postępowania dotyczącego niniejszego zapytania ofertowego, do jego zakończenia 

rozumianego jako zawarcie umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, 

wszelkie oświadczenia, zapytania, wyjaśnienia, wnioski i zawiadomienia (z wyjątkiem 

umowy) Zamawiającego lub Wykonawców są przekazywane drogą elektroniczną za 

pośrednictwem Platformy Zakupowej Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z 

o.o. 

 

 

 

              Prezes Zarządu         

    
                  Zbigniew Snopkiewicz           
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