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Usługi sprzętowe w 2023 r. 

Postępowanie podprogowe sektorowe 

Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe  

 

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Sp. z o.o., ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegłowy, 

KRS: 0000491668, NIP: 7773235246 zwraca się z prośba o złożenie oferty: 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

a. Wynajem koparko ładowarki o pojemności łyżki 0,5 m3 z dodatkowym osprzętem 

(zależnie od rodzaju prac i warunków tj. młotem udarowym, łyżkami innych  

pojemności, przednia wielozadaniowa z widłami) wraz z operatorem. 

b. Wynajem minikoparki o pojemności łyżki 0,04 m3 z dodatkowym osprzętem  

(zależnie od rodzaju prac i warunków tj. inne pojemności łyżki), wraz z operatorem. 

c. Wynajem minikoparki o pojemności łyżki 0,04 m3 z dodatkowym osprzętem  

(zależnie od rodzaju prac i warunków tj. inne pojemności łyżki), bez operatora. 

d. Cena za 1 kurs wywrotki/dłużyca o pojemności 5,0 t z obsługą na terenie gminy 

Czerwonak niezależnie od czasu trwania kursu. 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie robót ziemnych i towarzyszących 

i transportowych przy budowie wodociągów sanitarnych, kolektorów sanitarnych, usuwaniu 

awarii wodociągowych, przyłączy kanalizacji sanitarnych. Oferta powinna zawierać, cenę 

maszynogodziny koparko ładowarki z osprzętem i oddzielnie mini koparki łącznie z pracą 

operatorów dla każdego ze sprzętów. Cena maszynogodziny netto powinna zawierać 

całkowity jej koszt niezależnie od warunków gruntowych i pory dnia. W zakresie prac 

planowych czas podjęcia pracy 24 h. Przy usuwaniu awarii wodociągowych czas podjęcia 

decyzji pracy od momentu zgłoszenia telefonicznego – 2 h niezależnie od pory dnia. 

Miejscem wykonywania usługi jest obszar Gminy Czerwonak. 

  

3. Kryteria oceny ofert: 

1) Cena  – 100% 

 

4.Termin składania ofert: do dnia 28 grudnia 2022 roku do godziny 12:00 
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5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu Spółki w Koziegłowach na  

ul. Piaskowej 1, 62-028 Koziegłowy 

 

6. Akceptowalne formy składania ofert: 

a. Adres email;  lukasz.szwarc@gpwczerwonak.pl 

b. W siedzibie Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego Sp. z o.o.  

62-028 Koziegłowy ul. Piaskowa 1. Formularz oferty należy złożyć w zamkniętej  

kopercie opieczętowanej oraz podpisanej przez właściciela lub pełnomocnika.  

 

7. Sposób sporządzenia oferty:  

a. Oferent powinien przedstawić ofertę w języku polskim, na załączonym  

formularzu w formie oryginału lub skanu. 

 

8. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym: 

Ofertę może złożyć Wykonawca, który: 

a. Wykona przedmiot zamówienia w terminie. 

b. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie zatwierdzonych raportów pracy które 

stanowią podstawę do wystawienia faktury VAT. 

c. Wymagania wobec Wykonawcy: 

1) Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia 

zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym 

2) Wiedza, sprzęt i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia 

zgodnie z wymogami określonymi w postępowaniu 

3) Nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) 

 

9. Okres realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2023 roku 

 

10. Odrzuceniu podlegają oferty: 

a. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub 

b. złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu  

ofertowym. 
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11. Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym,       

zamawiający niezwłocznie odrzuca. 

 

12. Załączniki: 

1) Formularz ofertowy  

2) Wzór umowy 

 

13. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Zamawiający przeprowadzi negocjacje z wybranymi oferentami, których poinformuje za 

pośrednictwem email.  

O wyborze wykonawcy Zamawiający zawiadomi wszystkich oferentów za  

pośrednictwem; email. 

 

Sprawę prowadzi: Łukasz Szwarc, telefon: 607-820-467 

 


