
Mińsk Mazowiecki, dnia 25.09.2020 r. 

RI.271.3.56.2020 

Zapytanie Ofertowe 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim z siedzibą przy 
ulicy Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki zaprasza do złożenia propozycji cenowej 
na wykonanie zadania pn.: 

„Zabezpieczenie i odwodnienie urządzeń przepompowni ścieków 
na ul. Słonecznej w Karolinie" 

Opis przedmiotu Zapytania ofertowego: 
Przedmiotem postępowania ofertowego są roboty polegające na wykonaniu zgodnie z 

projektem sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wraz z wylotem do rzeki Srebna na 
działkach o nr ewid.: 784/25 i 784/18 położonych w miejscowości Karolina oraz na działce nr 
791 w miejscowości Stara Niedziałka, na terenie gminy Mińsk Mazowiecki. 

Wykonawca zobowiązany jest do: 
1. Przeprowadzenia wizji lokalnej terenu, zweryfikowania wszystkich niezbędnych 

kosztów i przedstawić jedną cenę brutto (po przyjęciu oferty cena nie może ulec 
zmianie w oparciu o ewentualne nieścisłości opisu). W przypadku jakichkolwiek 
wątpliwości oferenci winni występować z pisemnym zapytaniem w terminie 
najpóźniej do 2 dni przed datą składania ofert. 

2. Wykonana całości prac zgodnie z ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. Prawo budowlane 
(Dz.U.2020.1333 ze zm.) oraz na każde wezwanie Zamawiającego okazania 
certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego 
używanego na budowie wyrobu. 

3. Wykonania na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji przestrzegając przepisy prawne wynikające 
z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1219 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 
2020 r. poz. 797 ze zm.). 

Zasady sporządzenia oferty: 
1. Ofertę należy sporządzić na załączonym wzorze oferty - załącznik nr 1 
2. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy zgodnej ze 
wzorem załączonym do zapytania jako załącznik nr 2, w miejscu i terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, 

3. Zaproponowana cena w ofercie jest ceną ryczałtową za wykonanie całego 
zamówienia oraz obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją ww. robót, w tym 
ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 
przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących 
mieć wpływ na koszty wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie. 



Inne wymagania: 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców w celu uzupełnień 

dokumentów w przypadku ofert wadliwych i/lub niekompletnych. 
2. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 

będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej 
oceny, chyba, że zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w sprawie 
Zapytania ofertowego. 

Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie. 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 10.12.2020 r. 

Kryterium oceny ofert: cena 100% 

Termin i miejsce składania ofert: do 05.10.2020 do godz. 16:00, Gminny Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Mińsku Mazowiecki, sekretariat pok. 27, fax. (25) 756 25 50 lub na adres e-rnail: 

sekretariat@gzgk. p I 

Osobą upoważnioną do kontaktów lub udzielania wszelkich wyjaśnień jest Daniel Macios - kierownik 

GZGK w Mińsku Maz., tel. 795470913 lub Tomasz Małkowski tel. 795-470-068 - z-ca. kierownika 

zakładu GZGK w Mińsku Maz. 


