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Boguchwała, 28.12.2021 r. 

 

 

  ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zadnie  

pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kielanówka i m. Racławówka, budowa 

pompowni wodociągowej w m. Racławówka” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 –  umowa nr 00146-65150-

UM0900166/20 (zamówienie sektorowe podprogowe 

 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 
 

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., 36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 9 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

 

Postepowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady 

konkurencyjności i równego traktowania wykonawców. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 1 – SWZ.  

 

4. Termin wykonania zamówienia: 

 

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane do dnia: 10.06.2022 r. 

 

5. Warunki wykonania zamówienia: 

 

5 letnia gwarancja i rękojmia na wykonane roboty i urządzenia liczona od dnia odbioru 

końcowego robót. 

 

6. Miejsce oraz termin składania ofert: 

Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie lub przesłana za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@go-kom.pl w terminie do 

17.01.2022 roku. 

 

7. Opis sposobu obliczania ceny: 

 

Ceną oferty jest kwota brutto podana w formularzu ofertowym. 

mailto:sekretariat@go-kom.pl


 

  
 

Cena musi być podana w złotych polskich. 

 

8. Kryterium oceny ofert:  

CENA – 100% 

Zamawiający wybierze ofertę na podstawie najniższej ceny zamówienia spełniającego 

opis przedmiotu zamówienia. 

 

9. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy. 

 

a) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia w terminie ustalonym z 

wybranym Wykonawcą 

b) Jeżeli Wykonawca uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać 

ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

 

 

10. Zawarcie umowy: 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od 

wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych  

i finansowych. 

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, zostanie podpisana umowa w 

miejscu i na warunkach określonych przez Zamawiającego.  

 

Załączniki 

Załącznik nr 1 – SWZ 

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 3 -  Wzór umowy 

Załącznik nr 4- projekt techniczny pompowni wody 

Załącznik nr 5 – projekt techniczny kanalizacji sanitarnej 

 


