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Zapytanie ofertowe 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na 

 

Zakup i sukcesywną dostawę polimerów do zagęszczania i odwadniania osadów  

dla oczyszczalni ścieków w Kolnie 

 

 

Znak sprawy: 1/2023 

 

 

 

 

Integralną część niniejszego Zapytania ofertowego stanowią: 

− Formularz ofertowy − Załącznik nr 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Z A T W I E R D Z A M 

 Prezes Zarządu  

 Marek Łuba 

  

 

 dnia 10.01.2023 r. 

  

  

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

Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz 

przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 

 

 

 

 



[Wpisz tutaj] 
 
I.   Zamawiający 

 

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  e-mail: sekretariat@puk-kolno.pl 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem 

udzielania przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. zamówień na dostawy, 

usługi i roboty budowlane. 

2. 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. 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Prawo 

zamówień publicznych w odniesieniu do usług dla zamówień sektorowych. 

 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

Zadanie nr 1. Zakup i sukcesywna dostawa polimeru w postaci płynnej emulsji do zagęszczania 

osadu nadmiernego na zagęszczarce talerzowej na oczyszczalni ścieków w Kolnie. 

Zadanie nr 2.  Zakup i sukcesywna dostawa polimeru w postaci proszku do odwadniania osadu po 

instalacji ATSO na prasie na oczyszczalni ścieków w Kolnie. 

 

2. Przewidywana roczna ilość dostarczonego polimeru: 

 

Zadanie nr 1: 2640 kg 

Zadanie nr 2: 6600 kg 

 

3. Przed złożeniem oferty Wykonawca przeprowadzi test na urządzeniu do zagęszczania 

(zagęszczacz tarczowy ROS2S prod. Huber) i odwadniania (prasa ślimakowa ROS3Q 440,2 prod. 

Huber) na oczyszczalni ścieków w Kolnie. 

 

4. Każdorazowo, przy badanym polimerze, należy pobrać próby zagęszczonego/odwodnionego 

osadu i odcieku, 3-krotnie , w odstępach 0,5- godzinnych. Średnia uzyskana z trzech wyników 

zostanie wpisana do oświadczenia o przeprowadzonych badaniach technicznych. Analizy 

wykonywane będą w laboratorium oczyszczalni ścieków w Kolnie. 

 

5. Testy proponowanych polimerów dla zadań nr 1 i nr 2 Wykonawca może przeprowadzić przed 

złożeniem oferty w terminie: 12-20.01.2023 r.  

 

6. Potwierdzone przez Zamawiającego oświadczenie o przeprowadzonych badaniach technicznych,  

zawierające parametry warunków pracy stacji zagęszczania, bądź odwadniania osadów oraz 

uzyskane wyniki z przeprowadzonych badań, Wykonawca załączy do oferty. 

 

7. Wymagana zawartość suchej masy: 

 

Zadanie nr 1: w osadzie zagęszczonym – max. 5%, stężenie osadu w odcieku – max. 700 mg/dm3 

Zadanie nr 2: w osadzie odwodnionym – min. 18,5%, stężenie osadu w odcieku – max. 700 mg/dm3  

 

8. W przypadku nie spełniania warunków podanych w pkt 7 oferta zostanie odrzucona.  
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[Wpisz tutaj] 
 
IV. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy/zlecenia do 31.12.2023  

 

V. 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, za wyjątkiem umowy. 

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

sprawy określonym w Zapytaniu ofertowym. 

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 

 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę  

drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: sekretariat@puk-kolno.pl,  a faksem na faks 

(+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. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. 

6. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania 

ofertowego wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania 

ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynie po upływie terminu, o którym mowa 

powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

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

1) w kwestiach formalnych – Ewelina Korytkowska, Tel. 697 140 039,  

e-mail: ewelina.korytkowska@puk-kolno.pl 

2) w kwestiach merytorycznych – Renata Popielarz, Tel. 885 045 055, 

e-mail: renata.popielarz@puk-kolno.pl 

 
 
VI. Kryterium wyboru oferty 

 

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął cenę jednostkową za 1 kg, jako 

jedyne kryterium oceny ofert.  

2. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z najniższą ceną dla każdego zadania oddzielnie.  

 

VII. Opis sposobu przygotowywania ofert 

 

1. Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego oraz Potwierdzone przez Zamawiającego 

oświadczenie o przeprowadzonych badaniach technicznych, zawierające parametry warunków pracy 

stacji zagęszczania, bądź odwadniania osadów oraz uzyskane wyniki z przeprowadzonych badań. 

2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego. 

3. Ofertę należy oznakować w następujący sposób: 

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

18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4A 

 

„Zakup i sukcesywna dostawa polimerów do zagęszczania i odwadniania osadów  

dla oczyszczalni ścieków w Kolnie” 

 

 

mailto:sekretariat@puk-kolno.pl
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mailto:renata.popielarz@puk-kolno.pl


[Wpisz tutaj] 
 
VIII. Miejsce i termin złożenia ofert 

 

Ofertę należy złożyć w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o. o., sekretariat lub 

przesłać na adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o. o., ul. Kolejowa 4a,  

18-500 Kolno w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.01.2023 r. do godz. 1200. 

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

sekretariat@puk-kolno.pl 

 

IX. Wadium  

 

 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 

X.  Warunki płatności 

 

Należność za wykonanie usługi płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na 

fakturze w terminie do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.  

 

XI. Termin związania ofertą 

 

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

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą określonego w ust. 1, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się 

jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez 

niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

XII. Unieważnienie postępowania 

 

1. Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym czasie, bez wskazania przyczyny.  

2. Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców o unieważnieniu postępowania.  
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