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Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

ZAPYTANIE CENOWE
- postępowanie o wartości szacunkowej poniżej 30 000 €
1. Zamawiający: Spółka Wodno – Ściekowa w Milejowie
ul. Klarowska 23, 21 – 020 Milejów
NIP 713-10-46-041 REGON 430585625
zaprasza do złożenia ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych:
ścieku surowego, ścieku oczyszczonego, wód opadowych, osadów ściekowych po prasie
Bellmer oraz gleby na której wykorzystane zostaną osady w roku 2018.
2. Przedmiot zamówienia:
Zgodnie z zapisami pozwolenia wodno-prawnego przedmiotem zamówienia jest pobór
i
przeprowadzenie badań laboratoryjnych przez akredytowane laboratorium reprezentatywnych próbek :
1. Ścieku surowego dopływającego do oczyszczalni ścieków w Milejowie.
2. Oczyszczonego ścieku odprowadzanego do odbiornika .
3. Wód opadowych odprowadzanych do odbiornika.
4. Osadów ściekowych.
5. Gleby, na której zostaną wykorzystane osady.
3.Zakres i ilość badań laboratoryjnych ścieku surowego i oczyszczonego razem w roku 2018:
1. BZT5 – 38 badań
2. CHZT – 38 badań
3. Zaw. Ogólna- 38 badań
4. Azot ogólny -38 badań
5. Fosfor ogólny- 38 badań
6. Ph – 38 badań
3.1Zakres badań gleby i osadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
6 lutego 2015 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 257 oraz Art. 96 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia
2012 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami .
7. Badanie osadów – 3 badania
8. Badanie gleby – 3 badania
3.2 Wody opadowe i roztopowe:
8. Węglowodory ropopochodne- 4 badania
9. Zawiesina ogólna – 4 badania

4. Termin realizacji zamówienia – Rozpoczęcie: po podpisaniu umowy w m-cu styczeń.
Zakończenie: do dnia 31.XII.2018r.
W miesiącach styczeń – maj : po jednym badaniu w miesiącu ścieku surowego i
oczyszczonego. W miesiącach czerwiec-grudzień po dwa badania na ścieku surowym i
oczyszczonym.

Wody opadowe i roztopowe badane dwa razy w roku. Pierwsze badanie w okresie
wiosennych roztopów, drugie w okresie opadów jesiennych. Próby pobierane z dwóch
wylotów do odbiornika. Badanie gleby i osadów w miesiącach letnich/ czerwiec-sierpień/.
5. Miejsce i termin złożenia oferty :
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w budynku biurowym na terenie
Oczyszczalni ścieków w Milejowie.
w terminie do dnia 2018.01.05. godz. 11:00
6. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
opisanym – OFERTA – Wykonanie Badań Laboratoryjnych.
Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
zgodnie z dokumentami rejestrowymi.
Oferta musi zawierać wszystkie wymagane załączniki.
Przed obliczeniem ceny oferty, Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z
przedmiotem i warunkami realizacji zamówienia.
Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu
cenowym powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonywaniem
przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu
zamówienia.
Wykonawca pokrywa koszty: transportu, poboru prób, wykonania sprawozdań.
Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę będą niezmienne przez cały okres realizacji
zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszelkie prace i czynności niezbędne
dla wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności,
które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
W formularzu ofertowym Wykonawca poda cenę netto za wykonanie całości przedmiotu
zamówienia, kwotę podatku od towarów i usług (VAT) wg obowiązujących przepisów
dotyczących wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz cenę brutto za
wykonanie całość przedmiotu zamówienia.
Do oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto (z VAT) za wykonanie
całości przedmiotu zamówienia.
Wszystkie wartości podane w formularzu ofertowym powinny być liczone w złotych polskich z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o
cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji
złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386 z późn. zm.).

6. Wadium
Nie dotyczy.
7. Osoba/y upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
P. Alina Pytlak - e-mail: a.pytlak@swsmilejow.pl
P. Adam Kuszyk – e-mail: a.kuszyk@swsmilejow.pl
8. Wymagania formalne wobec wykonawców
Zainteresowani Wykonawcy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje merytoryczne i
udokumentowane praktyczne doświadczenie:
1)Kwalifikacje merytoryczne aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
działalności gospodarczej.
2)Doświadczenie –
Wykonawca udokumentuje wykonywanie badań przez akredytowane laboratorium w
minimum trzech zakładach.
Ciężar wykazania spełnienia w/w wymogów leży po stronie Wykonawcy.
Kopie stosownych dyplomów, certyfikatów, uprawnień, poświadczeń, referencji itp. należy
dołączyć do oferty cenowej.
9. Proces i kryteria wyboru oferty.
Zamawiający podda złożone oferty ocenie formalnej – ze względu na kompletność oferty oraz
potwierdzenie posiadania wymaganych kwalifikacji i doświadczenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia podanych informacji i przedłożonych
dokumentów oraz żądania wyjaśnień ich treści.
Zamawiający może żądać uzupełnienia treści oferty o dokumenty potwierdzające posiadanie
wymaganych kwalifikacji i doświadczenia, jeżeli dokumenty przedłożone wraz z ofertą w
sposób jednoznaczny i bezsporny nie czynią zadość wymaganiom określonym przez
Zamawiającego.
Zamawiający dokona porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty.
Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej opisane warunki formalne jest
najniższa cena za cały zakres badań przewidziany na 2018 rok.

