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ZAPYTANIE OFERTOWE 

na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych – otworu poszukiwawczego 

(studziennego) K-1 – docelowo: studni wierconej K-1 na działce nr 115/3 w Kozierowie  

gm. Michałowice 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo Zamówień Publicznych  

(tj. z 2017r. Dz. U. poz. 1579- tekst jednolity ze zm.) zgodnie z art.4 pkt  8 ww. ustawy. 

1. Zamawiający: 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o. pl. Józefa Pisłudskiego 1,  

32-091 Michałowice NIP 5130233716 zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty, której 

celem jest wyłonienie Wykonawcy robót geologicznych dla ujęcia wód podziemnych z utworów 

kredowych (otwór poszukiwawczy – studzienny). 

2. Informacja o przedmiocie zapytania ofertowego: 

1) W szczególności zadanie obejmuje: 

a) roboty wiertnicze, w skład, których wchodzi: 

✓ odwiercenie otworu studziennego do głębokości 100,0 m, 

✓ zafiltrowanie otworu studziennego. 

b) roboty pompownicze, które składają się z: 

✓ pompowania oczyszczającego (dla uzyskania wody klarownej), 

✓ pompowania pomiarowego wraz z badaniami hydrogeologicznymi (dla ustalenia zasobów 

eksploatacyjnych ujęcia). 

2) Szczegółowy zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego 

zamówienia określają: 

a) przedmiar robót – załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego 

b) Specyfikacja techniczna wykonania robót geologicznych oraz ich odbioru – załącznik nr 3 do 

niniejszego zapytania ofertowego, 

c) Projekt robót geologicznych dla ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych – otworu 

poszukiwawczego (studziennego) K-1 – docelowo: studni wierconej K-1 na działce nr 115/3  

w Kozierowie gm. Michałowice – załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.  

 

3. Informacje o procedurze zapytania ofertowego: 

1) Wykonawca może złożyć ofertę wyłącznie na cały zakres przedmiotu zamówienia. 

2) Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena. 

3) Okres związania ofertą przez Wykonawcę wynosi 30 dni.  

4) Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 

5) Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz 

obejmować wszystkie koszy jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej 

z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 
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6) Ofertę na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego 

należy złożyć w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną w terminie do dnia 06.07.2018r.  do 

godz. 09:00  

- pisemnie w siedzibie PUK w Michałowicach Sp. z o.o., pl. Józefa Pisłudskiego 1,  

32-091 Michałowice, sekretariat (III piętro, Urząd Gminy Michałowice) w zaklejonych kopertach 

z napisem: 

 

„OFERTA na: Wykonanie robót geologicznych dla ujęcia wód podziemnych z utworów 

kredowych na działce nr ew. 115/3 w miejscowości Kozierów gm. Michałowice (otwór 

poszukiwawczy – studzienny)” 

- mailem pod adres: jmad@michalowice.malopolska.pl 

7) Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie przedmiaru robót – 

załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego 

8) W Formularzu oferty należy podać okres gwarancji (minimum 24 miesiące). 

9) Oferty złożone lub przesłane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 

10) Zapytanie  ofertowe  ogłoszone  zostało  na  stronie  internetowej  http://pukmichalowice.pl 

zakładka: zamówienia publiczne/zapytania ofertowe. 

11) Wyniki zapytania ofertowego zostaną umieszczone na stronie internetowej jw. 

12) Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami oraz wszelkich wyjaśnień udziela w zakresie 

przedmiotu zamówienia: Janusz Madej tel. 12 388-87-71 w. 60, e-mail: 

jmad@michalowice.malopolska.pl 

13) Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze. 

14) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez 

podania przyczyny. 

15) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny oraz terminu realizacji z Wykonawcą, 

który złożył najkorzystniejszą ofertę lub ze wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli ważne 

oferty. 

16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania umowy zgodnie z załączonym wzorem umowy 

stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego. 

17) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Cywilnego. 

18) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania  

  

 

 

 

Załącznikami do zapytania są: 

1. Zał. Nr 1 Formularz ofertowy 

2. Zał. Nr 2 Kosztorys ofertowy 

3. Zał. Nr 3 Specyfikacja techniczna 

4. Zał. Nr 4 Projekt robót geologicznych 

5. Zał. Nr 5 Projekt umowy 

 

ZARZĄD 


