Lubniewice, dnia 16.09.2019 r.
ZO 271/6/2019

Zakład Gospodarki Komunalnej
Ul. Strzelecka 20
69-210 Lubniewice

Zapytanie ofertowe nr 6/2019

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ
wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach zaprasza do składania ofert na
wykonanie otworu wiertniczego – zastępczego nr 1a na terenie ujęcia wiejskiego w Jarnatowie
gmina Lubniewice, działka nr ew. 10/13, obręb Jarnatów
I. Opis przedmiotu zamówienia
Zakres prac:

- odwiercenie otworu do ok. 85 m systemem obrotowym z prawym obiegiem płuczki
o średnicy Ø 440 mm,
- zabudowanie otworu kolumną filtrową o średnicy Ø 280/250/225 mm, o ogólnej długości
ok. 84,0 m,
- wykonanie obudowy studni wraz z głowicą,
- wykonania pompowania oczyszczającego 24 godz., zachlorowania otworu po obowiązującej
przerwie – 24 godz.,
- pompowania pomiarowego dwustopniowego po 16 godz. każdym stopniem,
- stabilizacji zwierciadła wody, pobrania prób gruntu do badań granulo-metrycznych
( 3 - 4 próby) oraz wody do badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych,
- nadzór geologiczny,
- wykonanie prac geodezyjnych,
- opracowanie dodatku Nr 2 do dokumentacji hydrologicznej

II. Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferty należy składać do 30.09.2019 r. do godz. 12.00 w formie pisemnej
z dopiskiem na kopercie:
„Wykonanie otworu wiertniczego – zastępczego nr 1a na terenie ujęcia wiejskiego w Jarnatowie
gmina Lubniewice, działka nr ew. 10/13, obręb Jarnatów”

w biurze Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach,
ul. Strzelecka 20 – I piętro, wysłać na wskazany wyżej adres lub mailem na adres:
zgklubniewice@wp.pl (decyduje data wpływu).

2. Zapytanie stanowi element rozpoznania rynku. W przypadku złożenia oferty w cenie nie
większej niż zaplanowana w budżecie Zamawiającego, kierownik Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Lubniewicach podpiszę umowę na realizacje zadania.
3.. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest kierownik zakładu
Mirosław Pluta, tel. 607 448 913

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania jego
przyczyny lub w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę
zabezpieczoną w budżecie Zamawiającego na powyższe zadanie.
III. Kryteria wyboru : najniższa cena netto
IV. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Ofertę składa się w formie pisemnej, w języku polskim na formularzu, stanowiącym
załącznik do niniejszego zapytania.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
3. Oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą być podpisane przez osobę (osoby)
uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz, zgodnie z postanowieniami
aktualnego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
(CEIDG), albo przez osobę (osoby) posiadającą stosowne pełnomocnictwo,
a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – przez
ustanowionego przez nich pełnomocnika lub przez Wykonawców, których one dotyczą.
4. Dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
5. Wszelkie podpisy powinny być złożone w sposób umożliwiający jednoznaczną
identyfikację podpisującego (np. z użyciem pieczątki imiennej).
6. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy przygotować
i oznaczyć zgodnie z postanowieniami zapytania ofertowego dotyczącymi oferty,
a kopertę dodatkowo oznaczyć napisem "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".
VI. Wykonawcy do oferty załączą następujące dokumenty:

1.
2.

Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
Kosztorys wg załączonego wzoru - załącznik nr 2.

Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu wiertniczego – zastępczego nr 1a na terenie
ujęcia wiejskiego w Jarnatowie gmina Lubniewice, działka nr ew. 10/13, obręb Jarnatów

- stanowi załącznik nr 3, przekrój do projektu – załącznik nr 4.

Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej
W Lubniewicach
Mirosław Pluta

