
 

 

 

 

SPW.273.284.2016 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się 

z prośbą o złożenie ofert na: 

„Dostawę 50 szt. kompletnych zestawów odpływowych na potrzeby remontowanych 

instalacji odpływowych wód opadowych w drogach powiatowych”.  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

   Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnych 50 szt. zestawów odpływowych  

na potrzeby remontowanych instalacji odpływowych wód opadowych w drogach 

powiatowych. Ze względu na istniejące instalacje poniżej nawierzchni bitumicznych 

Zamawiający określa wysokość kompletnego odpływu od 0,60 do 0,70m. 

 

Miejsce dostawy zestawów odpływowych: 05-200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1A, magazyn 

WID  

 

Wymagania jakie powinien spełniać oferowany produkt: 

Zestaw odpływowy winien składać się m.in. z: 

- kineta o wym. wpustu 500x300 z materiału PP z odpływem DN160 pod kątem 10O   

- pierścienia odciążającego, 

- kosza na zanieczyszczenia stalowego ocynkowanego, 

- wpustu ulicznego żeliwnego klasy D-400, 500x300 z zawiasem oraz ryglem, 

oraz posiadać niezbędne aprobaty i atesty wymagane obowiązującymi przepisami prawa. 

Elementy muszą spełniać wymagania normy:   PN-EN 124:2000, PN-EN 1852-1:2010, 

PN-EN 1401-1:2009 

 
 

Termin wykonania zamówienia:  7 dni od dnia podpisania umowy   
 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, 

05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 (kancelaria) do dnia 05-11-2016 r. do godz. 

10:00 

2. Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane 

do zamawiającego na adres: jw.  

3. Osoba do kontaktu Krzysztof Kornacki, Waldemar Majewski tel. 22 776 19 40 

Oznakowanie oferty: 

dane oferenta (nazwa, siedziba) oferta na: 



„dostawę 50 szt. kompletnych zestawów odpływowych na potrzeby remontowanych 

instalacji odpływowych wód opadowych w drogach powiatowych”.  

nie otwierać przed 05-11-2016 r. godz. 12:00 

4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania. 

5. Miejsce otwarcia ofert: 

WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA 

05-200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1A 

Pokój nr 6, dnia 05-11-2016 r. godz. 12:00 

6. Sesja otwarcia ofert.  

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże Dostawcom informację  

o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert 

jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. 

Skład komisji: 

- Krzysztof Kornacki 

- Waldemar Majewski 

7. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana spośród ofert spełniających wymogi 

przedstawione w zapytaniu ofertowym z zaoferowaną najniższą ceną.  

8. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści  

na stronie internetowej w miejscu ogłoszenia.  

 

Należy załączyć: 

1. Formularz ofertowy /dane oferta, oferta/ 

2. Zaakceptowane istotne postanowienia umowy 
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(pieczęć oferenta) 

FORMULARZ OFERTOWY 

Strona 1 dane 

oferenta 

Strona 2 oferta 

 
„dostawę 50 szt. kompletnych zestawów odpływowych na potrzeby 
remontowanych instalacji odpływowych wód opadowych w drogach 
powiatowych”. 
 

Oferent: 
1. Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa: 

   ………………………………………………………………………………………………… 

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

2. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa: 

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

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

3.Prowadzona działalność Gospodarcza na podstawie: 

   ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

4.Regon: 

   ………………………………………………………………………………………………… 

5.NIP: 

   ………………………………………………………………………………………………… 

6. Numer telefonu:  

 ………………………………………………………………………………………………… 

7. Numer  fax: 

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

8. Email:   

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

9.Numer konta bankowego: 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



OFERTA 

10.Oferujemy  dostawę „dostawę 50 szt. kompletnych zestawów odpływowych na 

potrzeby remontowanych instalacji odpływowych wód opadowych w drogach 

powiatowych” za kwotę: 
 

………………………………………………………………………………..PLN 

Słownie 

(…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………) 

W tym podatek Vat ……..% 

………………………………………………………………………………...PLN 

   

Cena  brutto za 1 szt. zestawu    ……………………………………….……PLN 

Słownie:     

(………………………………………………………………………..............................

..........................................) 

Cena netto za 1 szt. zestawu ……………………………………………PLN 

Słownie:        

(…………………………………………………………….……………………………

………………………………) 

 
 

         Upełnomocniony przedstawiciel 

                                                                                                                                        przedsiębiorstwa 

    

                                                                                                                                                    

………………………………………….. 

         podpis i pieczęć 

 

                                                                                                                                               

Data…………………………………….. 
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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

„dostawę 50 szt. kompletnych zestawów odpływowych na potrzeby remontowanych 

instalacji odpływowych wód opadowych w drogach powiatowych”.  

 

 

o następującej treści:  

 

§ 1 
1. Zamawiający zleca dostawę, a Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu 

dostawę 50 szt. kompletnych zestawów odpływowych na potrzeby remontowanych instalacji 
odpływowych wód opadowych w drogach powiatowych, zgodnie 
z parametrami technicznymi określonymi w zapytaniu ofertowym. 

2. Dostawa zestawów elementów odpływu nastąpi na koszt Dostawcy.   
3. Odpowiedzialnym za realizację umowy po stronie Zamawiającego jest P. ……………. 
4. Miejsce dostawy: 05-200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1A, magazyn Wydziału Inwestycji i 

Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie.  
5. Dokumentem przekazania zestawów elementów odpływu będzie przygotowany przez 

Dostawcę, dokument WZ podpisany przez przedstawiciela WID. Do odbioru dostawy i 
podpisania dokumentu WZ są upoważnieni pracownicy WID:…………………. 

6. Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z dostawą do Zamawiającego aprobat, 
atestów wymaganych obowiązującymi przepisami prawa. 

7. Strony ustaliły termin realizacji umowy: 7 dni od dnia podpisania umowy.  
 

§ 2 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Dostawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości nie 

przekraczającej kwoty ………. PLN brutto (słownie: …………..) w tym podatek VAT naliczony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2. Cena jednostkowa za 1 kompletny zestaw wynosi ……. PLN netto (słownie: ……... ),  
3. Zamawiający może zmniejszyć ilość zamawianych elementów o max 20% wartości brutto 

umowy, w sytuacji braku możliwości wykorzystania zamówionego materiału 
na potrzeby remontu dróg powiatowych. Z tytułu zmniejszenia wartości zamówienia 
Dostawcy nie przysługuje wynagrodzenie lub odszkodowanie.  

4. Zapłata za przedmiot umowy nastąpi za faktycznie dostarczoną ilość. 
5. Wartość przedmiotu umowy obejmuje całość kosztów związanych z realizacją zadania 

określonego w § 1. Cena jest wiążąca i niezmienna do końca realizacji przedmiotu umowy. W 
przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Dostawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznie dokonanej dostawy.  

6. Należność za dostawę Zmawiający przekaże przelewem na konto Dostawcy,  
na podstawie faktury wystawionej przez Dostawcę, w terminie 21 dni od daty dostarczenia 
prawidłowej faktury do siedziby Zamawiającego.  

7. Za datę zapłaty uważać się będzie datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu 
środków na rachunek Dostawcy. 

8. Fakturę należy wystawić na: 
    Powiat Wołomiński 

  Adres:  05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 

  NIP:  125 – 094 – 06 – 09  

  REGON: 013269344 

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie przez Dostawcę elementów 
odwodnienia ulicznego w ilości przekraczającej wartość umowy. 



 

 

 

§ 3 
1. Dostawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy –  
w wysokości 20% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 2 ust. 1 umowy, 

b) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 2 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia wykraczający poza termin dostawy, 

c) za opóźnienie w wymianie wadliwych zestawów odwodnienia, Dostawca zapłaci karę w 
wysokości 0,5% wartości brutto wadliwej partii za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 
zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 2 
ust. 1 umowy. 

3. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia umownego.  
4. W przypadku, gdy wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, 

Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego  
na ogólnych warunkach Kodeksu cywilnego.  

 

§ 4 
1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na okres 3 lat na dostarczone materiały, które 

podczas swojej eksploatacji zapewnią prawidłowe funkcjonowanie w tymże okresie bez 
konieczności jakiejkolwiek ich naprawy. 

2. Bieg terminu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się w dniu dostarczenia materiałów. 
3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, zestawów odpływowych, 

Zamawiający zawiadomi Dostawcę o wadach przedmiotu umowy natychmiast po ich 
stwierdzeniu.  

4. W przypadku stwierdzenia wad wymienionych w ust. 3, Dostawca poniesie koszty wymiany 
wadliwego zestawu na zgodną z zamówieniem i wymaganiami technicznymi w terminie 7 dni 
od daty powiadomienia Dostawcy o wadliwości elementu.  

5. Nie usunięcie wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w wyznaczonym terminie 
uprawnia Zamawiającego do zlecenia naprawy wad lub wymiany na koszt 
i ryzyko Dostawcy. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Wykonawca wyraża zgodę na obciążenie swojego 
konta za poniesione przez Zamawiającego koszty napraw. 
 

 

§ 5 
1. Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej  

w postaci aneksów do umowy, pod rygorem nieważności. 
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie właściwe przepisy 

prawa. 
4. Niniejsza umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego  

2 egz. przeznaczone są dla Zamawiającego, 1 egz. dla Dostawcy.  

 

 

Akceptuję warunki  umowy:  ………………………………………… 

                                                     data podpis oferenta 


