
Kruszwica, dnia 15.05.2023 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

„DOSTAWA ARMATURY WOD-KAN NA POTRZEBY PRZEDSI ĘBIORSTWA 
KOMUNALNEGO W KRUSZWICY SP. Z O.O." 

I. Zamawiający: 

Przedsi ę biorstwo Komunalne w Kruszwicy SP. z o.o. 

ul. Gopla ń ska 2 

88-150 Kruszwica 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 wrze śnia 2019 r. Prawo zamówie ń  publicznych 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pó źn. zm .). Post ępowanie prowadzone jest przez zamawiaj ącego 

sektorowego w trybie zapytania ofertowego ze wzgl ędu na wartość  zamówienia nie 

przekraczaj ą cą  progu 431 000 EURO. 

III. Kod CPV 

44163000-0— Rury i osprz ęt 

IV. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materia łów wodoci ągowych i kanalizacyjnych 

na potrzeby Przedsi ębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy sp. z o.o. 

2. Zakres dostawy i zasady wykonywania zamówienia okre ś laj ą : 

1) Oferta cenowa (Za łącznik nr 2), 

2) Opis przedmiotu zamówienia (Za łącznik nr 5). 

3. Szczegó łowe warunki realizacji przedmiotowego zamówienia przedstawiono 

w załączniku nr 4 do zapytania tj. Umowa wzór. 

4. Zamawiaj ący w Ofercie cenowej wskaza ł  6 grup materia łowych. 

5. Wykonawca mo że złożyć  ofertę  na ka żd ą  z sze ściu grup materia łowych, lub na jedn ą  

albo wi ęcej grup. 

6. Dla ka żdej z grup materia łowych nale ży złożyć  odrębny formularz oferty ze 

wskazaniem, której grupy materia łów oferta dotyczy - Za łącznik nr 1 



7. Wykonawca składaj ący ofert ę  na wi ęcej ni ż  1 grup ę  może przes ła ć  wszystkie oferty w 

jednej zbiorczej kopercie. 

8. Zamawiaj ący nie przewiduje sk ładania ofert wariantowych. 

9. Zakres zamówienia mo że zosta ć  zrealizowany przez mikro i ma łych przedsi ębiorców. 

10. Zamawiaj ący w 	ramach 	przedmiotowego zamówienia 	nie 	dopuszcza 

podwykonawstwa. 

V. Okres, na jaki zostanie zawarta umowa: 

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.05.2024r. 

VI. Warunki udzia łu w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mog ą  ubiega ć  się  wykonawcy, którzy: 

1) spełniają  niżej wymieniony warunek: 

Zamawiaj ący nie okre ś la warunków udzia łu w postępowaniu. 

2) nie podlegają  wykluczeniu z post ępowania, tj.: 

a) nie podlegaj ą  wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 

kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwi ązaniach w zakresie 

przeciwdzia łania wspieraniu agresji na Ukrain ę  oraz służących ochronie 

bezpiecze ństwa narodowego. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy Z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykiucza si ę : 

- wykonawcę  oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okre ś lonych 

w rozporz ądzeniu 765/2006 i rozporz ądzeniu 269/2014 albo wpisanego na list ę  

na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list ę  rozstrzygaj ącej o zastosowaniu 

ś rodka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

- wykonawcę  oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym 

w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia łaniu praniu 

pieni ędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest 

osoba wymieniona w wykazach okre ś lonych w rozporz ądzeniu 765/2006 

i rozporz ądzeniu 269/2014 albo wpisana na list ę  lub będ ąca takim 

beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta ła wpisana na 

listę  na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list ę  rozstrzygaj ącej o 

zastosowaniu ś rodka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 



- wykonawcę  oraz uczestnika konkursu, którego jednostk ą  dominuj ą cą  

w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze śnia 1994 r. 

o rachunkowo ści (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot 

wymieniony w wikazach okre ś lonych w rozporz ądzeniu 765/2006 

i rozporz ądzeniu 269/2014 albo wpisany na list ę  lub b ęd ący taką  jednostką  

dominuj ą cą  od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta ł  wpisany na list ę  na podstawie 

decyzji w sprawie wpisu na list ę  rozstrzygaj ącej o zastosowaniu ś rodka, o 

którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 

b) Zamawiaj ący wyklucza z post ępowania o udzielenie zamówienia 

wykonawcę  w stosunku do którego otwarto likwidacj ę , ogłoszono 

upadłość , którego aktywami zarz ądza likwidator lub s ąd, który zawar ł  

układ z wierzycielami, albo którego dzia łalność  jest zawieszona; 

c) Zamawiaj ący wyklucza z post ępowania o udzielenie zamówienia 

wykonawcę, który z łożył  nieprawdziwe informacje maj ące wp ływ lub 

mogące mie ć  wpływ na wynik prowadzonego post ępowania; 

2. W celu potwierdzenia warunków udzia łu oraz braku podstaw do wykluczenia 

w postępowaniu zamawiający żąda złożenia wraz z ofert ą : 

1) O świadczenie o spe łnianiu warunków udzia łu w postępowaniu oraz braku podstaw 

do wykluczenia - za łącznik nr 3 do zapytania ofertowego, 

3. Wykonawca, który nie spe łni warunków udzia łu w postępowaniu, bąd ź  przedstawi 

nieprawdziwe informacje zostanie wykluczony z post ępowania. 

4. Oferta wykonawcy zostanie odrzucona w przypadku, gdy: 

1) jej tre ść  nie odpowiada tre ści zapytania ofertowego, 

2) zosta ła z ło żona przez wykonawc ę  wykluczonego z udzia łu w post ępowaniu, 

3) wykonawca w wyznaczonym terminie nie z łożył  dodatkowych wyja śnie ń  i/lub 

uzupe łnie ń  dokumentów dotycz ących tre ści zło żonych ofert w toku badania i 

oceny ofert, 

4) wykonawca nie zgodzi ł  si ę  na przed łu żenie terminu zwi ązania ofert ą , 

5) oferta nie zosta ła podpisana przez wykonawc ę , 

6) jest niewa żna na podstawie odr ębnych przepisów. 

5. W przypadku, gdy z łożona oferta budzi w ątpliwości zamawiaj ącego, jest nieczytelna 

lub nie zawiera wszystkich wymaganych za łączników, zamawiaj ący zastrzega sobie 



mo ż liwość  żądania dodatkowych wyja śnie ń  i/lub uzupe łnie ń  dokumentów 

dotycz ących tre ści z łożonych ofert w toku badania i oceny ofert. 

VII. 	Kryteria oceny ofert: 

1. Zamawiaj ący b ędzie ocenia ł  oferty wed ług następuj ących kryteriów: 

Nr Nazwa kryterium 	 Waga: 

1 Cena (C) 	 100% 

2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 1 kryteria b ęd ą  liczone wg nast ępuj ących 

wzorów: 

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego w kryterium „Cena": 

CN 

P= ------ xl00%xlOO 

COB 

gdzie: 

P - liczba punktów przyznanych wykonawcy  kryterium „Cena" 

CN - najni ższa zaoferowana cena spo ś ród ofert niepodlegaj ących odrzuceniu, 

Co8 - cena zaoferowana w ofercie badanej 

100% - waga kryterium 

VIII. Sposób obliczania ca łkowitej liczby punktów: 
1. Oferta wype łniaj ąca w najwy ższym stopniu wymagania okre ś lone w przyj ę tym 

kryterium otrzyma maksymaln ą  liczb ę  punktów. Maksymalna liczba punktów do 

uzyskania wynosi 100. Pozosta łym wykonawcom, wype łniaj ącym wymagania 

kryterialne przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów zgodnie z 

przedstawionym powy żej wzorem do obliczenia punktowego. 

2. Zamawiaj ący udzieli zamówienia Wykonawcy, który spe łni wszystkie postawione w 

niniejszym og łoszeniu warunki oraz przedstawi najni ższą  warto ść  brutto. 

3. W przypadku uzyskania przez dwóch lub wi ęcej Wykonawców takiej samej liczby 

punktów, Zamawiaj ący wezwie tych wykonawców do z łożenia ofert dodatkowych. 



4. Wykonawcy, sk ładaj ąc oferty dodatkowe, nie mogą  zaoferowa ć  cen wyższych ni ż  

zaoferowane w z ło żonych ofertach. 

IX. 	Miejsce i termin sk ładania ofert 

1. Wykonawca zamieszcza ofert ę  wraz z za łącznikami w zamkni ę tej kopercie oznaczonej 

nazwą  i adresem Wykonawcy i Zamawiaj ącego, opisan ą  w następuj ący sposób: 

Nazwa i adres wykonawcy 

Przedsi ębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o. 

ul. Gopla ń ska 2 

88-150 Kruszwica 

„DOSTAWA ARMATURY WOD-KAN" 

Grupa nr ........... 

nie otwiera ć  przed 30.05.2023 r. przed godz. 12:30 

2. Ofert ę  nale ży przes ła ć  na adres Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o., 

ul. Gopla ń ska 2, 88-150 Kruszwica. 

Zamawiaj ący dopuszcza osobiste z ło żenie oferty w sekretariacie. 

3. Termin składania ofert: do dnia 30.05.2023r. do godz. 12:00. 

Zamawiaj ący otworzy oferty w dniu 30.05.2023r. o godz. 12:30. 

4. Wykonawca zostaje zwi ązany ofert ą  do dnia 29.06,2023r. 

S. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed up ływem terminu zwi ązania 

ofertą  Zamawiaj ący może tylko raz zwróci ć  si ę  do Wykonawców o wyra żenie zgody na 

przed łu żenie tego terminu o oznaczony czas, nie d łu ższy jednak ni ż  60 dni. Wykonawca 

samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj ącego mo że przed łu żyć  termin zwi ązania ofert ą , 

zawiadamiaj ąc o tym Zamawiaj ącego. 

6. Do oferty nale ży dołączyć : 

1) Formularz/Formularze oferty w oryginale; 

2) Ofertę  cenową  w oryginale; 

3) Oświadczenie o spe łnieniu warunków udzia łu w postępowaniu i braku podstaw do 

wykluczenia w oryginale; 



4) Pe łnomocnictwo do podpisywania oferty, je żeli osob ą  podpisuj ą cą  nie jest osoba 

upowa żniona na podstawie dokumentu rejestrowego - w oryginale lub 

po świadczone notarialnie. 

7. Dokumenty sporz ądzone w j ęzyku obcym s ą  składane wraz z t łumaczeniem na j ęzyk 

polski, po świadczonym przez wykonawcę . Tłumaczenie nie jest wymagane, je ś li 

zamawiaj ący wyrazi ł  zgod ę , w szczególnie uzasadnionych przypadkach na z łożenie 

wniosku o dopuszczenie do udzia łu w post ępowaniu o udzielenie zamówienia, 

o świadcze ń , ofert oraz innych dokumentów równie ż  w jednym z j ęzyków powszechnie 

u żywanych w handlu mi ędzynarodowym lub j ęzyku kraju, w którym zamówienie jest 

udzielane. 

X. 	Kontakt z Zamawiaj ącym 

1. Wszelkie o świadczenia, wnioski, informacje i zawiadomienia sk ładane przez 

Zamawiaj ącego oraz Wykonawców przekazywane s ą  pisemnie lub drog ą  elektroniczn ą  

na adres: Przedsi ębiorstwo Komunalne w Kruszwicy sp. z o.o., Gopla ńska 2, 88-150 

Kruszwica, e-mail: zwik@pk-kruszwica.pl  

2. W przypadku przekazywania o świadcze ń , wniosków, zawiadomie ń  oraz innych 

informacji drog ą  elektroniczn ą , Wykonawca zobowi ązany jest orygina ł  tych 

dokumentów przes ła ć  niezwłocznie poczt ą  na wskazany powyżej adres. 

3. Wykonawcy mogą  zwróci ć  si ę  do Zamawiaj ącego o wyja śnienia, a Zamawiaj ący 

zobowi ązany jest udzieli ć  wyja śnień  niezwłocznie, jednak nie pó źniej ni ż  na 2 dni przed 

up ływem terminu sk ładania ofert, pod warunkiem, że zapytanie wp łyn ęło do 

Zamawiaj ącego nie pó ź niej ni ż  nie pó źniej ni ż  na 4 dni przed up ływem terminu składania 

ofert. 

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj ący mo że przed up ływem terminu sk ładania 

ofert zmieni ć  tre ść  zapytania ofertowego. O dokonanej zmianie tre ści zapytania 

ofertowego Zamawiaj ący poinformuje Wykonawców drogą  mailową  oraz zamie ści 

ogłoszenie na platformie zakupowej Zamawiaj ącego. 

5. Jeżeli odpowiedzi na pytania lub zgłoszone problemy b ęd ą  wi ąza ły się  ze zmian ą  

warunków zamówienia, Zamawiaj ący mo że przed łu żyć  termin sk ładania ofert. 

6. Osobą  upowa żnioną  do kontaktu z Zamawiającym jest: 

Kierownik ZWiK Jerzy Pindel od poniedzia łku do pi ątku w godz. 700 - 1500 

tel. 52 3515377 e-mail: zwik@pk-kruszwica.pl  



XI. Warunki płatności: 

Zamawiaj ący ma obowi ązek zap łaty faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany w tre ści faktury w terminie do 30 dni licz ąc od daty jej doręczenia i akceptacji przez 

Zamawiaj ącego. Za datę  zap łaty uwa ż a ć  si ę  będzie dat ę  wydania dyspozycji polecenia 

przelewu kwoty na rachunek bankowy Wykonawcy. 

XII. Pozostałe informacje: 

1. Zamawiaj ący nie przewiduje mo ż liwo ści udzielenia zamówie ń  uzupe łniaj ących. 

2. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca b ędzie uchyla ć  si ę  od zawarcia umowy, 

Zamawiaj ący wybierze kolejnego Wykonawcę , którego oferta uzyska ła najwi ęcej punków 

w ramach oceny ofert. 

3. Zamawiaj ący zastrzega sobie prawo do uniewa żnienia postępowania bez podania 

przyczyn. 

4. Zamawiaj ący nie przewiduje procedury odwo ławczej. Z tytu łu odrzucenia oferty 

Wykonawcom nie przysługuj ą  żadne roszczenia. 

RODO 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz ądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi ązku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep ływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz ądzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuj ę , że: 

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsi ębiorstwo Komunalne, 

ul. Gopla ń ska 2, 88-150 Kruszwica; 

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsi ębiorstwie Komunalnym w Kruszwicy 

sp. z o.o. jest Pan Mariusz Andryszak, kontakt: e-mail: mariusz.andryszak@gmail.com,  telefon: 

797 599 363; 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b ęd ą  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c R000 w celu 

prowadzenia przedmiotowego post ępowania o udzielenie zamówienia sektorowego oraz 

zawarcia umowy, a podstaw ą  prawn ą  ich przetwarzania jest obowi ązek prawny stosowania 

sformalizowanych procedur udzielania zamówie ń  sektorowych spoczywaj ący na 

Zamawiaj ącym; 
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d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b ęd ą  osoby lub podmioty, którym udost ępniona 

zostanie dokumentacja post ę powania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy, 

e) Pani/Pana dane osobowe b ęd ą  przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy przez okres 

4 lat od dnia zako ń czenia postę powania o udzielenie zamówienia, a je żeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca ły czas trwania umowy; 

f) obowi ązek podania przez Pani ą/Pana danych osobowych bezpoś rednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym okre ś lonym w przepisach Ustawy, zwi ązanym 

z udzia łem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

okre ś lonych danych wynikaj ą  z Ustawy; 

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b ęd ą  podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

h) posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dost ępu do danych osobowych Pani/Pana dotycz ących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupe łnienia Pani/Pana danych 

osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupe łnienia nie może 

skutkowa ć  zmian ą  wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmian ą  

postanowie ń  umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą  oraz nie mo że narusza ć  integralno ści 

protoko łu oraz jego załączników; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrze żeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy 

czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze ś rodków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa żne wzgl ędy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub pa ństwa cz łonkowskiego, a tak że nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zako ńczenia postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz ędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz ących narusza przepisy 

RODO; 

i) nie przysługuje Pani/Panu: 

- w zwi ązku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni ęcia danych osobowych; 



- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie 

art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ż  podstawą  

prawn ą  przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RaDO. 

2. Jednocze śnie Zamawiaj ący przypomina o ci ążącym na Pani/Panu obowi ązku informacyjnym 

wynikaj ącym z art. 14 RODO wzgl ędem osób fizycznych, których dane przekazane zostan ą  

Zamawiaj ącemu w zwi ązku z prowadzonym post ępowaniem i które Zamawiaj ący po ś rednio 

pozyska od wykonawcy bior ącego udzia ł  w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co 

najmniej jedno z wyłącze ń , o których mowa w art. 14 ust. 15 RODO. 

Te es? ządu 
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