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Zapytanie ofertowe 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 

Na 

Opracowanie analizy ryzyka obejmującej ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem 

czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody 

 

Znak sprawy: 1/DWK/2022 

 

 

 

 

− Formularz ofertowy Załącznik nr 1 

  

  

  

  

  

 Z A T W I E R D Z A M 

  

  

 PREZES ZARZĄDU  - MAREK 

ŁUBA 

 

 dnia Kolno, 27.01.2022 r. 

  

  

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszego Zapytania. 

Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz 

przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. 

18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4A 

Tel. nr: (+48 86) 278 22 84; faks nr: (+48 86) 278 25 12 

www.puk-kolno.pl 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 

art. 2 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Prawo 

zamówień publicznych w odniesieniu do usług dla zamówień sektorowych. 

 

III.  Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Opracowanie analizy ryzyka obejmującej ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem 

czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami art. 133 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (z 

późn. zm.). Przedsiębiorstwo posiada cztery ujęcia wód podziemnych - cztery studnie 

głębinowe zlokalizowane na terenie miasta Kolno. 

Zamawiający informuję, iż posiada dokumentację historyczną m.in.: dokumentacja 

hydrologiczna, badania hydrologiczne, projekt stref ochrony sanitarnej studni ujęcia 

miejskiego, operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych dla miasta Kolno do wglądu 

w siedzibie Przedsiębiorstwa. 

2. Dokumentacja (ilościowo): 

1) 2 egz. kompletu dokumentacji w wersji papierowej. 

2) 1 egz. kompletu dokumentacji w wersji elektronicznej pdf. 
 

IV. Termin wykonania zamówienia. 

1) termin rozpoczęcia usługi - po podpisaniu umowy; 

2) termin zakończenia usługi – 3 miesiące od podpisania umowy. 

V. Warunki udziału w postępowaniu. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: 

1.1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej 

a) Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na podstawie odpisu z właściwego rejestru 

lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

 

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  do 

porozumiewania się z Wykonawcami. 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną,. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 

sprawy określonym w zaproszeniu. 

Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie 

winny być składane na adres:  

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. 



18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4A 

Tel. nr: (+48 86) 278 22 84; faks nr: (+48 86) 278 25 12 
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres: przemyslaw.banach@puk-kolno.pl  

a faksem na numer:  (+48 86) 278 25 12 

4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub 

w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu 

ich otrzymania. 

5. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

1) w kwestiach formalnych – Przemysław Banach, tel. 724 222 021,  

e-mail: przemyslaw.banach@puk-kolno.pl 

2) w kwestiach merytorycznych – Mariusz Rakowski, tel. 607 447 010,  

e-mail: mariusz.rakowski@puk-kolno.pl 

 

VII.  Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

VIII.  Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 1 do przedmiotowego zaproszenia, zawierający w szczególności: wskazanie 

oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto. 

2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

2. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 

przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy 

do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 

danego Wykonawcę. 

4. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zaproszenia. 

5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

6. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta 

wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta 

uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. 

7. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie i 

oznakować w następujący sposób: 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. 

18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4A 

Opracowanie analizy ryzyka obejmującej ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem 

czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody 

nr sprawy:1/DWK/2022 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną poprzez e-mail na adres: 

przemyslaw.banach@puk-kolno.pl 
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IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:  

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. 

18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4A 

Tel. nr: (+48 86) 278 22 84; faks nr: (+48 86) 278 25 12 

do dnia 04.02.2022 r., do godziny 12.40 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale 

VIII Zapytania.  

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną poprzez e-mail na adres: 

przemyslaw.banach@puk-kolno.pl 

1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 

oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

Dla oceny zachowania terminu składania ofert w formie elektronicznej ma data i godzina wpływu 

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 04.02.2022 r., o godzinie 12.50. 

3. Otwarcie ofert jest jawne. 

4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje 

a) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

b) ceny oraz terminu wykonania zamówienia zawartych w ofertach. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.puk-kolno.pl  informacje 

dotyczące: 

a) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

b) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji zawartych w ofertach. 

 

X. Opis sposobu obliczania ceny. 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym 

sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 łącznej ceny ofertowej brutto za realizację 

przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto. 

3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 

zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

 

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans 

punktów: 

 „Łączna cena ofertowa brutto” – C; 

 

2. Powyższe kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

 

 

Kryterium 
Waga 

[%] 

Liczba 

punktów 
Sposób oceny wg wzoru 

Łączna cena 

ofertowa brutto 
100% 100 

                             Cena najtańszej oferty 

C = ------------------------------------- x 100 x waga 

                            Cena badanej oferty 
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3. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na 

podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona 

według wzoru opisanego w tabeli powyżej. 

4. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. 

 

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie 

wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel 

działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum 

(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie 

możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 

wykonania zamówienia. 

3. Zawarcie umowy nastąpi według wzoru Zamawiającego stanowiący. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 

od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny. 

 

XIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.  

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 

art. 2 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 2019) Prawo zamówień 

publicznych w odniesieniu do usług dla zamówień sektorowych. 

XIV. Pozostałe informacje.  

1. Zamawiający zastrzega możliwość prowadzenia negocjacji po złożeniu ofert. 

2. Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania bez podawania przyczyny. 

XV. Klauzula RODO.  

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest w PUK w Kolnie Sp. z o. o. –  

18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4A . Telefon 86 278 22 84,  

email: sekretariat@puk-kolno.pl  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pod nazwą: ,, Opracowanie analizy ryzyka 

obejmującej ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie 

wpływających na jakość ujmowanej wody” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.   

3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych – Przemysław Banach - pod adresem e-mail: 

przemyslaw.banach@puk-kolno.pl. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania 1/DWK/2022;  
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5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania 

o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania 

obejmuje cały czas trwania umowy;  

6. W odniesieniu do pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.  

7. Posiada Pani/Pan: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana; 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania pani/Pana danych osobowych; 

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

8. Nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia 

danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art.. 20 RODO, 

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Zapytania 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY  

 

 

OFERTA 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. 

18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4A 

Tel. nr: (+48 86) 278 22 84; faks nr: (+48 86) 278 25 12 

www.puk-kolno.pl 
 

Opracowanie analizy ryzyka obejmującej ocenę zagrożeń zdrowotnych z 

uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody 

A. A. DANE WYKONAWCY: 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca 

ofertę:………………..…………………………………. 

Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….………

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

Adres:……………………………………………………………………………………………………

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

Osoba odpowiedzialna za kontakty z 

Zamawiającym:.…………………………………………..……………………………………….. 

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym 

postępowaniem: faks………………………………………………………. 

e-mail………………………………………………………………………. 

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):……………………………………  

B. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA: 

Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za CENĘ OFERTOWĄ Z TYTUŁU 

WYKONANIA USŁUGI - Opracowanie analizy ryzyka obejmującej ocenę zagrożeń 

zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej 

wody: 

A CENA OFERTOWA NETTO PLN 
 

VAT (Stawka podatku VAT) 
 

CENA OFERTOWA BRUTTO PLN 
 

 

1) OŚWIADCZENIA: 

2) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w Zapytaniu; 

3) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

4) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte; 

5) posiadamy kompetencję lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej 

6) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert 

(włącznie z tym dniem); 



7) akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie w terminie do 30 dni 

od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury; 

 

C. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 

1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego; 

2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy 

jest 

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

e-mail: ………...…….....……………..……....…. tel./fax: ...................................………………..; 

D. SPIS TREŚCI: 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1) ......................................................................................................................................................... 

2) ......................................................................................................................................................... 

3) ......................................................................................................................................................... 

4) ......................................................................................................................................................... 

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 

………………………………………………… 

pieczęć Wykonawcy 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


