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Siemiatycze, 2019-02-06

ZWiK 4502.1.2019
Dotyczy projektu: „Sukcesywna dostawa wodomierzy mechanicznych wraz z armaturą
przyłączeniową i modułów radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy dla
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Siemiatyczach w roku 2019”.
1. Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Siemiatyczach zaprasza do złożenia oferty
na sukcesywną dostawę wodomierzy mechanicznych wraz z armaturą przyłączeniową
i modułów radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy dla Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Siemiatyczach w roku 2019.
2. Zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji znajdują się w „Opisie
przedmiotu zamówienia”, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.
3. Ofertę należy złożyć w terminie do 20 lutego 2019 roku. Oferty złożone po terminie nie
będą rozpatrywane.
4. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie w zależności od potrzeb, w okresie od
momentu podpisania umowy do 31 grudnia 2019 roku.
5. Kryteria oceny oferty: cena 100 %. Prosimy o podanie ceny netto i brutto na
załączonym formularzu ofertowy. Do oferty należy załączyć wypełnioną Tabelę nr 1,
stanowiącą załącznik do Opisu przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie obejmuje
wszelkie zobowiązania wykonawcy i zawiera wszystkie koszty.
6. Złożona oferta jest ofertą ostateczną i nie podlega negocjacji.
7. Wykonawca, składający ofertę akceptuje postanowienia umowy, zawarte we wzorze
umowy, stanowiącym załącznik do zapytania.
8. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zaproszony
do podpisania umowy.
9. Osoba uprawniona do kontaktu: Piotr Sitkiewicz, tel. 85 655 27 23.
10. Oferty należy składać, w formie wypełnionego formularza ofertowego z załączoną
wypełnioną tabelą nr 1, drogą pocztową, na adres Zamawiającego (ul. Armii Krajowej
26, 17-300 Siemiatycze), faksem (85 655 25 77) lub na adres e-mail
sekretariat@pksiemiatycze.pl.
Załączniki:
1) Opis przedmiotu zamówienia
- Załącznik nr 1,
2) Formularz ofertowy - Załącznik nr 2,
3) Wzór umowy – Załącznik nr 3.
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