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Świdwin, dn. 2019-02-13 

 

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie  

ogłasza zapytanie ofertowe na: 
 

„Wykonanie akredytowanych poborów i analiz fizykochemicznych oraz 

bakteriologicznych próbek wody i ścieków” 

 
I. Nazwa zadania:  

Wykonanie akredytowanych poborów i analiz fizykochemicznych oraz bakteriologicznych 

próbek wody pitnej, wody ze SUW, ścieków surowych i oczyszczonych z oczyszczalni 

ścieków w Świdwinie oraz odpadów z oczyszczalni i wody z rzeki Regi 

 

II. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

ul. Armii Krajowej 21 

78-300 Świdwin 

 

III. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia nie jest prowadzone na podstawie przepisów 

Ustawy o Zamówieniach Publicznych. 

 

IV. Opis zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest pobranie i wykonanie badań laboratoryjnych wraz z 

opracowaniem wyników dla wody i ścieków w punktach, zakresie i częstotliwości wskazanej 

w załączniku nr 1 i 2 do zapytania. 

 

V. Warunki stawiane wykonawcom: 

a) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania uprawnień, 

b) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić akredytowane laboratorium w szczególności 

laboratorium do przeprowadzania badań próbek spełniające wymagania wskazane w 

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294), 

c) Posiadanie wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i 

ludzkim d realizacji przedmiotu zamówienia. 
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VI. Inne istotne postanowienia: 

a) Cena wykonania przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje koszt 
poszczególnych badań, zabezpieczenie próbek, pobór i transport materiału 
przeznaczonego do badania, opracowanie wyników, 

b) W razie konieczności udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających (np. 
w zakresie prowadzenia dodatkowych badań) Zamawiający zleci wykonawcy ich 
wykonanie za cenę jednostkową brutto wskazaną w ofercie. 

c) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. W razie chęci powierzenia realizacji zamówienia 

podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia na piśmie i 

uzyskać akceptację Zmawiającego. Fakt podzlecenia zamówienia 

podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za rzetelne i 

terminowe wykonanie zamówienia.  

 

VII. Składanie ofert: 

W ofercie należy podać ceny jednostkowe za poszczególne badania oraz cenę łączną według 

załącznika nr 1 będącego jednocześnie formularzem ofertowym, wyrażoną w zł polskich. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmów i negocjacji cenowych jak 

i dotyczących przedmiotu zapytania z poszczególnymi Wykonawcami, celem 

wynegocjowania ceny ostatecznej i uszczegółowienia zakresu świadczenia usług przed 

ostatecznym wyborem oferty bądź unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

Zamawiający będzie kontaktował się z poszczególnymi Wykonawcami telefonicznie bądź za 

pośrednictwem poczty e-mail.  

 

VIII. Sposób przygotowania oferty cenowej: 

a) Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę, w której zagwarantuje  

30-dniowy okres jej ważności licząc od dnia jej otwarcia. 

b) Ofertę należy przygotować na własnym formularzu cenowym.  

c) Ofertę umieścić należy w zaklejonej kopercie i zaadresować w następujący sposób: 

 

„ZAPYTANIE OFERTOWE – ANALIZY FIZYKO-CHEMICZNE”   

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 26.02.2019r.„ 

 

 

IX. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty cenowe należy składać w terminie do dnia 26.02.2019r. w siedzibie Zakładu Usług 

Komunalnych Spółka z o.o., ul. Armii Krajowej 21, 78-300 Świdwin (SEKRETARIAT). 

 

X. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami; 

 

W kwestii proceduralnej: MAŁGORZATA RATKE - inspektor ds. ochrony środowiska, 

inwestycji i technologii ZUK Sp. z o.o.,  

e- mail: przetargi@zuk-swidwin.com.pl, tel. 94 365 23 56 

 

W kwestii przedmiotu zamówienia: BARTOSZ GROMADA – technolog oczyszczalni 

ścieków  
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