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Góra Kalwaria, 06.10.2021 r. 

 
  
 
 

 
 

 

Z A P Y T A N I E     O F E R T O W E 
Nr  ZGK/ZO/07-1-/2021 

DOTYCZY:  Dostawa samochodu specjalistycznego  ssąco-płuczącego z recyklingiem   
                wody dla potrzeb kanalizacyjnych służb eksploatacyjnych Zakładu  
                Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Górze Kalwarii. 
 
                         

PODSTAWA:  

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. 
poz.1843 poźn.zm. )   

 Wewnętrzne regulacje zakupowe obowiązujące w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 
w Górze Kalwarii (patrz poniżej); 

       

 

                   Na podstawie § 9 ust. 1, pkt.4 i § 20 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych o wartości 
przekraczającej równowartość 30 000 euro i nieprzekraczającej  428 000 euro dla dostaw i usług oraz 5 350 000 euro dla 

robót budowlanych” wprowadzonego Zarządzeniem nr 6/2016 Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 
w Górze Kalwarii z dnia 29 lipca 2016 r., zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę realizacji przedsięwzięcia 
polegającego na dostawie samochodu specjalistycznego  ssąco-płuczącego z recyklingiem wody dla potrzeb 
kanalizacyjnych służb eksploatacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Górze Kalwarii. 
                 
 
 

W Y M A G A N I A    I   W A R U N K I 

 

Zamawiający 

 

 

 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  SP. Z O.O. W GÓRZE KALWARII, 

 ul .św. Antoniego 1, 

05-530 GÓRA KALWARIA 
 
OSOBA/Y DO KONTAKTÓW W SPRAWACH: 

 

- przedmiotu zamówienia: Daniel Rendzionek    E-Mail: d.rendzionek@zgkgk.pl 
- procedury  zakupowej ; E-Mail: j.rowicki@zgkgk.pl 
 

 

Przedmiot  zamówienia 

(opis, parametry, ilość itp.) 

 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu specjalistycznego  ssąco-
płuczącego z recyklingiem wody dla potrzeb kanalizacyjnych służb eksploatacyjnych 
Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Górze Kalwarii w zakresie opisanym w 
załączniku nr 2   do zapytania i na warunkach określonych w istotnych postanowieniach 
umowy stanowiących  załącznik nr 3  do zapytania. 
 
 
 

 

potencjalni WYKONAWCY 

http://www.zgkgk.pl/
mailto:zgk@post.pl
mailto:d.rendzionek@zgkgk.pl
mailto:j.rowicki@zgkgk.pl


 

 

Informacje dotyczące warunków wymaganych od wykonawców 
 
 
KOMPETENCJE I       UPRAWNIENIA DO     
PROWADZENIA    OKREŚLONEJ     
DZIAŁALNOŚCI     ZAWODOWEJ 

  

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że ; 
 posiada pełną zdolność do czynności prawnych,  

 brak w stosunku do niego prawomocnych wyroków sądu za przestępstwa 
przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, 
obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa skarbowe 
i przestępstwa wymienione w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości. 

 
ZDOLNOŚCI  TECHNICZNE  LUB 

ZAWODOWE 

 

 
1. Wykonawca ma wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, wykonał dostawy będące przedmiotem ZAPYTANIA OFERTOWEGO ,  
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy 
zostały wykonane należycie wraz z załączeniem do wykazu dokumentów 
potwierdzających ich należyte wykonanie, zgodnie z treścią załącznika nr 4 do 
ZAPYTANIA OFERTOWEGO;  
           

 Zamawiający, w przypadku, gdy dostawy przedmiotu zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe, dopuszcza nie 
tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku Wykonawca musi wykazać 
należyte zrealizowanie każdej z dostaw o wymaganej minimalnej wartości na dzień składania ofert. 

 
 Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi 

były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (załącznik nr ). 

 

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, , jeżeli 
wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co 
najmniej jedną dostawę polegającą na dostawie przedmiotu zamówienia o parametrach 
opisanych w załączniku nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO. 
 

 
 
SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE 
DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY 
BUDOWLANE WYMAGAŃ OKREŚLONYCH 
PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

Wymagane jest złożenie OŚWIADCZENIA o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu określonych w  dokumentacji przetargowej ZO - Oświadczenia – 
załącznik nr 5  
 
 

SYTUACJA EKONOMICZNA  LUB 
FINANSOWA 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne 
OŚWIADCZENIE. 

 
BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

1) ODPISU Z WŁAŚCIWEGO REJESTRU lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 
pkt 1 ustawy Pzp; 
2) wypełniony– załącznik nr 5  wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. 

 

Obowiązki Wykonawcy 

 
Szczegółowy zakres zadań objętych zleceniem wyspecyfikowano w Załączniku Nr  3  do 
zapytania ofertowego. 

Termin realizacji 
zamówienia 

(okres, data) 

 14 dni od dnia podpisania umowy leasingu 

 

Istotne warunki 
zamówienia: 
(np. termin płatności, forma płatności )  

 
1. TERMIN PŁATNOŚCI – 14 dni 
  
2. Zapłata z tytułu wykonanej dostawy/usługi nastąpi w formie przelewu na rachunek 
bankowy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym za dzień zapłaty uważa 
się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku, gdy dzień 
zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, płatność nastąpi w następnym 
dniu roboczym następującym po tym dniu. 
 
3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy , aby zawarł z nim umowę w sprawie 
zamówienia publicznego uwzględniającą warunki i zapisy określone w załączniku nr 3 
do zapytania ofertowego. 



Zakład Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. w Górze Kalwarii, ul .Św. Antoniego 1, 

05-530 Góra Kalwaria,  e-mail: zgk@post.pl, KRS: 0000255111, NIP: 1231079746, REGON: 140522187 

 

 

 

 

Dokumenty, certyfikaty 

(np.CE, inne wymagane przepisami) 

 
1]  OFERTA -  [wypełniony formularz ZAŁĄCZNIK Nr 1 i 2 do zapytania w załączeniu]; 
2] AKTUALNY ODPIS lub wydruk komputerowy aktualnych informacji odpowiadający 
odpisowi aktualnemu z właściwego rejestru albo wydruk z systemu komputerowego 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  
3] upoważnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania w szczególności: koncesji lub zezwoleń ; 
4) ZAŁĄCZNIK Nr 4 - wypełniony druk WYKAZ DOSTAW, 
5] ZAŁĄCZNIK Nr 5 - wypełniony druk „OŚWIADCZENIE WYKONAWCY” 
6] DOKUMENTY, CERTYFIKATY wymagane w załączniku nr 2 do zapytania.  
 

 
Sposób złożenia oferty 

(miejsce , termin, forma: e-mail, fax, 

osobiście, telefonicznie)  

 
Ofertę należy złożyć do dnia 20.10.2021r., na adres e-mail ; zgk@post.pl na drukach 

stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. 

 
 

Załączniki do zapytania 
ofertowego 

załącznik nr 1 Formularz oferty 
załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy 
załącznik nr 4  WYKAZ DOSTAW 
załącznik nr 5  OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

 

 
Informacja dotycząca 
umieszczenia 
ogłoszenia: 

 

Niniejsze ogłoszenie umieszczone zostanie na stronie www.zgkgk.pl; 

 

UWAGA; Komplet załączników do zapytania ofertowego można będzie pobrać ze strony 

lub w administracji ZGK Góra Kalwaria, ul .Św. Antoniego 1, 05-530 Góra Kalwaria. 

 

  

 

        ____________________________________________ 

podpis osoby  merytorycznie uprawnionej 
 

 

http://www.zgkgk.pl/
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