
Świebodzin, 16.12.2021 r. 

 

Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świebodzinie  

ul. Młyńska 37, 66-200 Świebodzin  

ogłasza zapytanie ofertowe na: 

„Wykonanie usługi polegającej na zakupie oraz dostawie koagulantu ZETAG 8180 w roku 2022” 

 

1. Zamawiający 
 

Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świebodzinie  

z siedzibą przy ulicy Młyńskiej 37, 66-200 Świebodzin 

Telefon: 885 802 160 

E-mail: sekretariat@zwkiuk.swiebodzin.pl 

NIP: 927-00-09-205 

REGON: 970327589 

 

2. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zakupie oraz dostawie koagulantu ZETAG 8180 

w roku 2022 do odwadniania przefermentowanych osadów ściekowych. 

 

3. Ilość zakupionego koagulantu ZETAG 8180 
 

1) Zamawiający szacuje przewidywaną ilość do zakupu koagulantu ZETAG 8180 do odwadniania 

osadów ściekowych na: 

a) miesięcznie w granicach 250-300 kg - w zależności od potrzeb, 

b) rocznie ok. 3 500 kg – w zależności od potrzeb.  

 

2) Zamawiający zastrzega, iż ilość koagulantu może ulec zmniejszeniu bądź zwiększeniu w zależności 

od zapotrzebowania w danym okresie. 

3) Zamawiający oszacował ilość o której mowa w pkt. 1 na podstawie ilości zamówionego koagulantu 

w roku 2021. 

 

4. Warunki formalne – prawa Zamawiającego 
 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a) dwukrotnego zamówienia koagulantu ZETAG 8180 w danym miesiącu,  

b) telefonicznego bądź mailowego zamówienia koagulantu.  

2) Zamawiający podkreśla, iż w przypadku, gdy będzie w posiadaniu nadmiaru produktu i nie będzie 

konieczności jego zamówienia w np. w jednym miesiącu, zamówienie nie będzie realizowane w tym 

miesiącu przez Wykonawcę.  

3) Podstawą do dostarczenia koagulantu przez Wykonawcę jest telefoniczne bądź mailowe jego 

zamówienie. 

4) Zamawiający zastrzega, iż rozliczenie za dostarczony koagulant ZETAG 8180 odbędzie się na 

podstawie faktycznie dostarczonej ilości produktu.  

5) Podstawą rozliczenia o którym mowa w pkt. 4 będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT.  



6) Faktura VAT będzie wystawiona po każdym zrealizowanym zamówieniu.  

 

5. Warunki formalne – obowiązki Wykonawcy 
 

1) Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) dostarczenia zamówionego koagulantu ZETAG 8180 w terminie maksymalnie 3 dni roboczych 

od dnia telefonicznego bądź mailowego zamówienia przez Zamawiającego,  

b) dostarczenia zamówionego koagulantu ZETAG 8180 na własny koszt, 

c) utrzymania stałej ceny koagulantu ZETAG 8180 w roku obowiązywania umowy.  

2) Wykonawca oświadcza, iż zamówiony produkt będzie posiadał: 

a) nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, 

b) deklarację zgodności wyrobu z obowiązującymi normami i prawem, 

c) kartę charakterystyki produktu oraz kartę produktu, 

d) termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostarczenia produktu do siedziby 

Zamawiającego.   

3) W przypadku problemów eksploatacyjnych Wykonawca zobowiązuje się do ewentualnego doboru 

i dostarczenia koagulantu zastępczego do momentu usunięcia problemów eksploatacyjnych.   

 

6. Osoba upoważniona do kontaktu 
 

Osobami upoważnionymi do kontaktu w sprawie niniejszego zapytania oraz realizacji przedmiotu 

umowy są: 

a) Dyrektor ds. technicznych – Marcin Wawrzyński, mail. m.wawrzynski@zwkiuk.swiebodzin.pl, 

tel. 885 802 160.   

b) Kierownik Oczyszczalni ścieków – Ilona Osysko, mail. i.osysko@zwkiuk.swiebodzin.pl, 

tel. 737 464 625.  

 

7. Istotne warunki zamówienia 
 

W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć oferenci, którzy: 

a) posiadają odpowiednie uprawnienia niezbędne do wykonania czynności, opisanych 

w przedmiocie niniejszego zapytania, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień, 

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania. 

Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę cenową.  

Cenę podaną w ofercie należy wpisać w sposób czytelny, wyrażając w polskich złotych oraz 

uwzględniając wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.   

 

8. Termin realizacji zamówienia 

Zamawiający przewiduje termin realizacji zamówienia od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 

2022 r.  
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9. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć  

 
1) Zamawiający zastrzega, iż każda oferta musi zostać: 

a)  Czytelnie wypełniona oraz podpisana przez Wykonawcę – osobę uprawnioną do złożenia 

i podpisania oferty cenowej, 

b)  Oferta musi zostać wysłana na wskazany adres mailowy, 

c)  Całość zapytania ofertowego prowadzone jest w języku polskim.  

2) Do oferty Wykonawca musi dołączyć: 

a)  kartę charakterystyki produktu ZETAG 8180, 

b)  Kartę produktu ZETAG 8180.  

 

 

10. Miejsce i termin składania ofert 

 
a)  Ofertę cenową należy złożyć w formie elektronicznej na adres mailowy 

przetargi@zwkiuk.swiebodzin.pl.  

W tytule maila należy  wpisać: 

„Oferta na wykonanie usługi polegającej na zakupie oraz dostawie koagulantu ZETAG 8180 

w roku 2022” 

 

a)  Termin składania ofert 22 grudnia 2021 roku godz. 11:45.   

b)  Oferty złożone po tym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.  

c)  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert za pośrednictwem faksu.  

d)  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

e)  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.  

f)  Oferta musi zostać złożona przez osobę do tego uprawnioną.  

g)  Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione w sposób czytelny oraz opatrzone 

podpisem osoby podpisującej ofertę. 

h)  W przypadku przedłożenia oferty niekompletnej, Zamawiający wezwie do złożenia brakujących 

dokumentów w określonym terminie. 

i) W przypadku wystąpienia omyłek (pisarskich, rachunkowych) w ofercie, Zamawiający poprawi 

powyższe błędy i zawiadomi o tym oferenta, którego oferta została skorygowana.  

j) W przypadku, gdy oferta jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego i nie ma możliwości jej 

poprawienia, oferta podlega odrzuceniu.  

k) Otwarcie ofert odbędzie się 22 grudnia 2021 godzina 12:40.  

 

11.  Opis sposobu obliczania ceny  
 

1. W ofercie należy przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.  

2. W ofercie należy wskazać wartość za dostarczenie 1 kg koagulantu ZETAG 8180 oraz wartość 

szacunkową na dostarczenie ilości rocznej oszacowanej w pkt. 3 niniejszego zapytania ofertowego.  

3. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku oraz słownie. 

4. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

5. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.  
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12.  Kryteria oceny ofert 
 

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie poniższe kryterium: 

a)  Cena (zł brutto) – 100%.  

Pod pojęciem cena należy rozumieć szacunkową wartość roczną za dostarczony koagulant ZETAG 8180.  

 

13. Termin związania z ofertą 
 

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.  

 

14.  Informacje o formalnościach  
 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich 

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.  

2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze 

Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.  

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,  Zamawiający 

wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej 

oceny. 

 

15. Lista załączników 

 

Zał. Nr 1. Formularz oferty, 

Zał. Nr 2. Projekt Umowy, 

Zał. Nr 3. Klauzula RODO.  

 

 

 

 

 

 

 


