
ZPP.271.01.2015.D 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Wójt Gminy Złotów 
wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia  

o wartości poniżej 30.000,00 euro na wykonanie dostaw: 

„Dostawa kontenerowej stacji zlewnej ścieków” 
i 

 zaprasza do złożenia oferty 
Do prowadzonego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  z 2013 r., poz. 907, 

ze zmianami) – art.4 pkt 8 ustawy. 

 

1. Przedmiot zamówienia: przedmiotem zamówienia jest dostawa kontenerowej 

stacji zlewnej ścieków, spełniającej wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków 

wprowadzania nieczystości płynnych do stacji zlewnych (Dz.U. Nr 188, poz. 

1576) 

1.1. Podstawowe wymagania dotyczące stacji zlewnej. 

Stacja powinna zapewniać możliwość odbioru ścieków komunalnych i 

przemysłowych z samochodów oraz przyczep asenizacyjnych. Umożliwiać 

określenie rodzaju, ilości oraz parametrów (temperatura, pH, przewodność) 

dostarczanych ścieków, identyfikację dostawców ścieków, rejestrację danych 

dotyczących dostawy (data, godzina zrzutu, ilość i jakość dostarczonych 

ścieków, nazwa przewoźnika, źródło pochodzenia ścieków). 

Stacja wyposażona w sito z prasą do skratek. Wszystkie urządzenia 

umieszczone w ocieplonym i podgrzewanym kontenerze wykonanym z blachy 

kwasoodpornej. 

Ciąg zlewczo-pomiarowy stacji wykonany ze stali kwasoodpornej. 

Przepustowość min. 100m
3
/h. 

Stacja winna pracować w systemie automatycznym (bezobsługowym). 

2. Wymagany termin realizacji dostawy:   do 30 kwietnia 2015 r. 

3. Osoba uprawniona do porozumiewania się  wykonawcami:  

    Podinspektor UG Złotów - Marek Jarząbek 

    tel. 67 263 53 05,  marek@gminazlotow.pl 

4. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Złotowie w terminie do 

06.03.2015 r. do godz. 13
00

  w pokoju nr 1 (sekretariat). 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert drogą elektroniczną: 

przetarg@gminazlotow.pl. 

Do złożonej na załączonym formularzu oferty, Wykonawca winien załączyć 

szczegółowy opis oferowanej stacji zlewnej, zawierający parametry techniczne, 

charakterystykę  systemu sterowania pracą stacji oraz wszelkie inne informacje 

mające wpływ na ocenę funkcjonalności oferowanej stacji zlewnej. 
 



Załącznik nr 1  

........................................................................ 

Nazwa Wykonawcy 

 

........................................................................ 

Adres siedziby 
 

........................................................................ 

Nr faksu 

 

........................................................................ 

e-mail                                       

               Wójt Gminy Złotów 

                  ul. Leśna 7,  77-400 Złotów  

FORMULARZ OFERTY 
 

        1. Odpowiadając na zaproszenie ZPP.271.01.2015.D do składania ofert na wykonanie 

dostaw: „Dostawa kontenerowej stacji zlewnej ścieków”, oferujemy dostawę stacji o 

parametrach zgodnych z załączonym szczegółowym opisem stacji, za cenę: 

 

 

cena netto  ................................................ zł 

podatek VAT ..........,......% ....................................... zł 

cena brutto  ................................................................................... zł 

(słownie zł: ……………………………………..…………………………………………….) 

 

2.Oświadczamy, że oferowana cena brutto obejmuje całkowity koszt wykonania 

kontenerowej stacji zlewnej wraz z oprogramowaniem oraz dostawę własnym 

transportem do miejsca przeznaczenia – rejon centralnej przepompowni ścieków w 

Złotowie. 

3.Oświadczamy, że uzyskaliśmy niezbędne  informacje do przygotowania oferty. 

      4.Na przedmiot zamówienia udzielamy : 24 miesięcznej gwarancji, od daty   

         uruchomienia stacji.  

      5. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w  do dnia :  30.04.2015 r. 

                                                                           

 

 
 

                                                                               Podpisano:                                     

                                                                                           ............................................................. 
 

 

 
 

Miejscowość ..................................................                 Data ....................................................... 


