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ZUO/102/039/2021/MK 

Szczecin, 21 maja 2021 r. 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. 
ul. Logistyczna 22 
70-608 Szczecin 
 

 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 130 000 ZŁ 

NA DOSTAWA ZESTAWÓW NAPRAWCZYCH I ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA  

DO POMP DOZUJĄCYCH W ZAKŁADZIE UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW  

W SZCZECINIE 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. 
ul. Logistyczna 22 
70-608 Szczecin  

II. TRYB POSTĘPOWANIA 

Do niniejszego postępowania zastosowanie mają zasady zawarte w Regulaminie 

udzielania zamówień w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o. (zwany dalej: 

Regulaminem) opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego: 

http://bip.zuo.szczecin.pl/zamowienia_publiczne_narzedna/regulamin_udzielania_zamo

wien/ 

Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, 

Regulaminu i niniejszego Zaproszenia. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów 

naprawczych i elementów wyposażenia do pomp dozujących w Zakładzie 

Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie. 

Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części: 

Część nr 1 – „Dostawa zestawów naprawczych i elementów wyposażenia  do pomp 

dozujących w Stacji Uzdatniania (Demineralizacji) Wody Kotłowej (obiekt A10)  

w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie”. 

Część nr 2 – ”Dostawa zestawów naprawczych i elementów wyposażenia do pomp 

dozujących do układu dozowania w Budynku Wstępnego Oczyszczania Wody  

z Duńczycy (ob. L3) w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie”, 

Część nr 3 – „Dostawa zestawów naprawczych  do Instalacji Dozowania Ługu 

Sodowego w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie”,  

Część nr 4 – „Dostawa zestawów naprawczych do pomp Milton Roy w Zakładzie 

Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie”,  

Część nr 5 – ”Dostawa zestawów naprawczych do pomp OBL w Zakładzie 

Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie”. 

http://bip.zuo.szczecin.pl/zamowienia_publiczne_narzedna/regulamin_udzielania_zamowien/
http://bip.zuo.szczecin.pl/zamowienia_publiczne_narzedna/regulamin_udzielania_zamowien/
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Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części zamówienia.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do Zaproszenia. 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

Dostawa całości przedmiotu umowy zostanie zrealizowana w terminie do 10 tygodni od 
dnia zawarcia umowy. 

V. KODY CPV: 

42122100-1 – Pompy cieczowe 

42124000-4 - Części pomp, sprężarek, generatorów mocy lub silników 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego 
stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.  

2. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania 
Wykonawcy. Jeżeli z dokumentów (KRS, CEIDG) wynika, że osoba, która składa 
jakiekolwiek oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy, nie jest uprawniona do 
reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, załączyć należy dokument 
pełnomocnictwa. 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: Zakład 

Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o., Logistyczna 22, 70 – 608 Szczecin, pok. 301 

(sekretariat) lub w formie elektronicznej (skan oferty w formacie PDF podpisany przez 

osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub plik podpisany podpisem 

zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym możliwym do zweryfikowania 

przez Zamawiającego) na adres przetargi@zuo.szczecin.pl do dnia 7 czerwca 2021 r. 

do godziny 15:00. 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

IX. OCENA OFERT 
1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. 

2. W przypadku złożenia oferty w walucie innej niż PLN Zamawiający, w celu 

porównania ofert, dokona przeliczenia waluty na PLN zgodnie z kursem średnim NBP 

z dnia, w którym upłynął termin do składania ofert.  

3. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste 

omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych 

poprawek a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty niniejszym 

zaproszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

4. W celu ustalenia, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym 

terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość 

ceny. 

5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

1) jej treść nie będzie odpowiadać treści zaproszenia do składania ofert, 
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2) jeżeli jej złożenie będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

3) będzie zawierać rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

4) będzie zawierać błędy w obliczeniu ceny. 

5. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryterium oceny 

ofert określonym w niniejszej zaproszeniu do składnia ofert. 

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać 

wszystkim wymaganiom zawartym w niniejszym zaproszeniu do składnia ofert  

i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o ww. kryterium. 

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy 
złożyli oferty za pośrednictwem e-maila lub/oraz opublikuje wynik na stronie 
Zamawiającego (BIP). 

XI. ZMIANA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zawartych w zaproszeniu do 

składania ofert. 

2. Informację o zmianie treści zapytania Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 

przekazano zaproszenie do złożenia oferty oraz umieści na stronie Zamawiającego 

(BIP). 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego 

etapie bez podania przyczyny. 

4. Informację o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie 

internetowej (BIP). 

XII. ZAŁĄCZNIKI 

1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik 1; 

2. Formularz ofertowy – załącznik 2; 

3. Wzór umowy – załącznik 3. 

 


