
 
Wysokie Mazowieckie, dn. 15.02.2019 r. 

 
 
 

 
 

Zaproszenie do składania ofert 
 

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Wysokiem 
Mazowieckiem zaprasza do złożenia oferty cenowej w ramach postępowania o udzielenie 
zamówienia sektorowego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na dostawę materiałów na 
bieżące potrzeby działu wod-kan. 

Zamawiający informuje, że zamówienie prowadzone jest na podstawie przepisów 
wewnętrznych, bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 
1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów wod-kan przeznaczonych na bieżące 
potrzeby działu,  w ilości podanej w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2. 

 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  częściowych. 

 
3. Dostawy będą realizowane w postaci świadczeń cząstkowych sprzedaży, w ilościach 

pokrywających bieżące potrzeby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość dokonywania zmian ilościowych zamawianych produktów w zakresie 
poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia do wysokości wynagrodzenia ogółem 
zastrzeżonego dla Wykonawcy w umowie, która zostanie  zawarta w wyniku 
rozstrzygnięcia niniejszego postępowania, jak również do zmniejszenia ilości 
nabywanego przedmiotu.  
 

4. Miejscem realizacji zamówienia jest magazyn Zakładu Wodociągów Kanalizacji i 
Energetyki Cieplnej w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Białostocka 26, 18-200 Wysokie 
Mazowieckie lub bezpośrednio zakupy będą dokonywane w sklepie Wykonawcy.  

 
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał co najmniej 1 sklep w mieście Wysokie 

Mazowieckie, czynny od poniedziałku do soboty od 800 do 1700. 
 
6. Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do 31.03.2020 r.,  

sukcesywnie zgodnie z potrzebami Zamawiającego. 
 
7. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie winni złożyć następujące dokumenty: 

1) Wypełniony formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem Nr 1. 
2) Wypełniony formularz cenowy zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

 
8. Koszt ewentualnej dostawy materiałów do magazynu Zamawiającego pokrywa 

Wykonawca. 



SEK-1/2019 
 
 
9. Ofertę należy umieścić w kopercie zamkniętej w sposób gwarantujący zachowanie jej 

treści w poufności. Koperta winna być zaadresowana na : 
 

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. 
ul. 1 Maja 6, 18 – 200 Wysokie Mazowieckie 

      oraz oznaczona napisem : 
 
 

 
 
 
 
 

10. Oferta winna być przesłana lub złożona w siedzibie Zamawiającego, w sektetariacie 
znajdującym się budynku biurowym przy ul 1 Maja 6 w Wysokiem Mazowieckiem, nie 
później niż do dnia 25.02.2019 r. do godziny 1150. Oferty złożone po terminie zostaną 
zwrócone (za zaliczeniem pocztowym) bez otwierania. 

 
11. Zamawiający dokona otwarcia ofert dnia 25.02.2019 r. o godzinie 1200 w siedzibie 

Zamawiającego, sala konferencyjna. Otwarcie ofert jest jawne. Przed otwarciem zostanie 
podana kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W 
trakcie otwarcia podaje się imię, nazwisko, nazwę, adres Wykonawcy oraz cenę oferty 
brutto. 

 
12. Osoba upoważniona do kontaktu: Zbigniew Karwowski tel. 502 646 144.  
 
 
 
 

Z poważaniem 
 
 
 
 
 

Zamawiający 
 
 
 
 
 

„Oferta na dostawę materiałów na potrzeby działu wod-kan” 

Nie otwierać przed 25.02.2019 r.  godz. 12:00 


