
            Gilowice, dnia 12.08.2022 r. 

GZGK/GI/EL/  /2022 

 

Zapytanie ofertowe na podstawie Wewnętrznego Regulaminu udzielania 

zamówień sektorowych obowiązującego w Gminnym Zakładzie Gospodarki 

Komunalnej Spółka z o. o. w Gilowicach 

„Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacja dwóch przepompowni 

ścieków w miejscowości Wola” 

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej  

na ww. zadania. 

 

I. Zamawiający: 

 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 

ul. Józefa Lompy 19, 43-227 Gilowice 

Regon: 072820537, NIP 638-16-05-156 

tel. (032) 448 94 43 

strona internetowa: www.gzgk-miedzna.pl 

e-mail: kontakt@gzgk-miedzna.pl 

 

II. Tryb zamówienia: 

 

Zapytanie ofertowe 

 

III. Przedmiot zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest dokumentacja projektowa: 

  

1. Modernizacja głównej przepompowni ścieków zlokalizowanej przy Osiedlu WI  

w miejscowości Wola, ul. Mokra 

 

Dokumentacja projektowa obejmie w szczególności: 

a) Zaprojektowanie kompleksowego remontu budynku pompowni wraz ze zgłoszeniem remontu 

do Starostwa Powiatowego w Pszczynie w tym: 

✓ Wymiany konstrukcji i pokrycia dachu budynku; 

✓ Ocieplenia ścian zewnętrznych i modernizacji elewacji zewnętrznej; 

✓ Instalacji wewnętrznych – wentylacji, elektrycznej, ogrzewania i wodno- 

kanalizacyjnej; 

✓ Ścian, posadzek – w tym zaprojektowanie procesu technologicznego uszczelnienia 

zbiorników pompowni i wymiany niezbędnych elementów wykończenia wewnętrzna; 

✓ Stolarki okiennej i drzwiowej; 

b) Zaprojektowanie wymiany odcinka kanalizacji grawitacyjnej dopływu do przepompowni 

wzdłuż ulicy Mokrej wraz ze zgłoszeniem budowy do Starostwa Powiatowego w Pszczynie; 

c) Zaprojektowanie odcięcia pompowni od przepływu ścieków na czas wykonania remontu – 

zaprojektowanie bypassów dla rurociągów dopływowych i połączenia z rurociągami 

tłocznymi poza pompownią; 
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d) Zaprojektowanie wymiany całej technologii pompowni – w tym wymiany pomp, zgarniaczy, 

suwnic do obsługi technicznej, całej automatyki pompowni; 

e) Wykonanie kosztorysów inwestorskich dla każdego z wymienionych elementów; 

f) Wykonanie STWiOR. 
 

2. Modernizacja głównej przepompowni ścieków zlokalizowanej przy Osiedlu WII  

w miejscowości Wola, ul. Lipowej 

Dokumentacja projektowa obejmie w szczególności: 

a) Zaprojektowanie kompleksowego remontu budynku pompowni wraz ze zgłoszeniem remontu 

do Starostwa Powiatowego w Pszczynie w tym: 

✓ Wymiany konstrukcji i pokrycia dachu budynku; 

✓ Ocieplenia ścian zewnętrznych i modernizacji elewacji zewnętrznej; 

✓ Instalacji wewnętrznych– wentylacji, elektrycznej, ogrzewania i wodno- 

kanalizacyjnej; 

✓ Ścian, posadzek – w tym zaprojektowanie procesu technologicznego uszczelnienia 

zbiorników pompowni i wymiany niezbędnych elementów wykończenia wnętrza; 

✓ Stolarki okiennej i drzwiowej; 

b) Zaprojektowanie wymiany odcinka kanalizacji grawitacyjnej dopływu do przepompowni 

wzdłuż ulicy Lipowej wraz ze zgłoszeniem budowy do Starostwa Powiatowego w Pszczynie; 

c) Zaprojektowanie odcięcia pompowni od przepływu ścieków na czas wykonania remontu – 

zaprojektowanie bypassów dla rurociągów dopływowych i połączenia z rurociągami 

tłocznymi poza pompownią; 

d) Zaprojektowanie wymiany całej technologii pompowni – w tym wymiany pomp, zgarniaczy, 

suwnic do obsługi technicznej, całej automatyki pompowni; 

e) Wykonanie kosztorysów inwestorskich dla każdego z wymienionych elementów; 

f) Wykonanie STWiOR. 
 

 

 

IV. Termin wykonania zamówienia: 

 

1. Realizacja przygotowania dokumentacji projektowej do 31.12.2022 r. 

 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu i wykluczenia wykonawcy: 

 

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu. 

 

VI. Termin związania ofertą: 

 

Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

VII. Opis sposobu przygotowania oferty: 

 

1. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: kontakt@gzgk-miedzna.pl w tytule maila:  

Oferta na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji przepompowni ścieków WI 

i WII w miejscowości Wola lub w formie wydrukowanej w zaklejonym, nieprzezroczystym 

opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym: 
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2. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy 

w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie 

z danymi ujawnionymi w KRS lub zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem. 

3. Dokumenty mogą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

(także w przypadku, gdy są składane w wyniku wezwania Zamawiającego).  

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną wg wymagań określonych 

w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i w formie pisemnej. 

8. Złożona oferta powinna zawierać: 

- wypełniony i podpisany przez osobę/osoby upoważnioną do składania oświadczeń woli 

w imieniu wykonawcy Formularz ofertowy (Załącznik nr 1), 

- pełnomocnictwo, gdy dokumenty (ofertę) podpisuje osoba nie wskazana w dokumentach 

rejestracyjnych podmiotu. 

9. Termin składania Ofert upływa 31 sierpnia 2022r. do godz. 10.00.  

10. Oferty złożone po upływie terminu wyznaczonego do składania Ofert zwraca się 

bez otwierania. 

 

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny: 

 

1. Zamawiający przyzna zamówienie Oferentowi, którego oferta spełnia wszystkie wymogi 

oraz ofertę która jest najkorzystniejsza cenowo. 

2. Oferent zamieszcza w ofercie cenę netto oraz cenę brutto ( z podatkiem VAT Cena musi być 

wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów). 

3. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie 

z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje. 

4. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane 

z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

5. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z terminowym i prawidłowym 

wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi 

przez Zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia, zysk Oferenta oraz wszystkie 

wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. 

6. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty winny 

być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną 

ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu 

jej określenia. Wykonawca poddając ostateczną cenę bieżę na siebie ryzyko jakie może wystąpić 

przy realizacji przedmiotu umowy. 

7. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu Ofertowym” 

stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

 

 

Nadawca: 

Pełna nazwa i dokładny adres wykonawcy (ulica, nr lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego 

– dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci). 

Adresat: 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 

ul. Józefa Lompy 19, 43-227 Gilowice. 

Oferta na: 

„Oferta na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji przepompowni ścieków WI 

i WII w miejscowości Wola”  
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IX. Sposób porozumienia się wykonawcy z zamawiającym, osoby uprawnione do kontaktów 

z Wykonawcami 

 

1. Zamawiający dopuszcza porozumienie się drogą: 

- pisemną (ul. Józefa Lompy 19, 43-227 Gilowice) 

- drogą elektroniczną na adres e-mail techniczny@gzgk-miedzna.pl 

- telefonicznie 

 

2. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami jest: 

Sprawy techniczne: Janusz Pawełko tel. 0 691772947  janusz.pawelko@gzgk-miedzna.pl 

Sprawy formalne:    Ewelina Luranc tel. 0 885486055  ewelina.luranc@gzgk-miedzna.pl 

 

W związku z brakiem dokumentacji istniejących obiektów głównych przepompowni w Woli  

po wcześniejszym umówieniu terminu z kierownikiem sieci kanalizacyjnej Panem Januszem 

Pawełko istnieje możliwość wizji lokalnej w terenie. 
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Załącznik nr 1 

 

 

 
(pieczęć adresowa firmy oferenta) 

 

OFERTA 

 
Zamawiający: 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  

ul. Józefa Lompy 19 

43-227 Gilowice 

Tel. (032) 448 94 43 

 

Dane dotyczące oferenta: 

Nazwa: …………………………………………………………………………………………….  

Siedziba: …………………………………………………………………………………………...  

Numer telefonu: ……………………………………………………………………………………  

Numer NIP: ………………………………………………………………………………………... 

Numer REGON: ……………………………………………………………………………………

  

Składamy niniejszą ofertę na opracowanie dokumentacji projektowej na remont przepompowni 

ścieków w Woli  

 

Wartość netto   ……………………………………………………………………….. 

      Słownie: ………………………………………………………………. 

 

Wartość podatku VAT  ……………………………………………………………………….. 

      Słownie: ………………………………………………………………. 

 

Wartość brutto   ……………………………………………………………………….. 

      Słownie: ………………………………………………………………. 

 

Termin związania ofertą 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

 
Oświadczamy, że: 

1. Akceptujemy czas związania ofertą. 

2. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………….     …………………………………………………… 

Miejsce i data  Podpis osoby lub figurujących w rejestrach 

lub wpisie do ewidencji lub we właściwym 

pełnomocnictwie uprawnionych do zaciągania 

zobowiązań.    


