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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szydłowcu,                   

ul. Wschodnia 11, 26-500 Szydłowiec, ogłasza zapytanie ofertowe na: 

„Sukcesywna dostawa wodorotlenku sodu w granulkach przeznaczonego do uzdatniania wody 

pitnej.” 

 

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Zamówienie obejmuje sukcesywną dostawę wodorotlenku sodu w granulkach na potrzeby 

uzdatniania wody pitnej. 

1. Sypki w postaci granulek, stosowany w pracach uzdatniania wody do korekcji pH wody; 

2. Zawartość NaOH minimum 98%; 

3. Łatwo rozpuszczalny w zimnej wodzie; 

4. Atest PZH; 

5. Wodorotlenek sodu powinien być pakowany w workach po 25kg; 

6. Szacunkowa ilość dostawy wodorotlenku sodu ok 3000 kg/rok uzależniona od potrzeb 

Zamawiającego; 

7. Dostawa jednorazowo 1000 kg. 

Dostawa w ciągu 10 dni od momentu telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania przez 

Zamawiającego. 

 

II. Miejsce wykonania zamówienia: 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Szydłowcu, Sadek gmina Szydłowiec. 

 

III.  Termin wykonania: 

2022 r. - od dnia podpisania umowy na podstawie zamówień cząstkowych składanych przez 

Zamawiającego tj. do dnia 31.12.2022r. 
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IV.  Warunki udziału w postępowaniu (o ile są wymagane): 

• wypełniony formularz ofertowy, załącznik nr 1 

• parafowany projekt umowy, załącznik nr 2; 

• atest PZH; 

• aktualna karta charakterystyki produktu. 

 

V. Opis sposobu przygotowania i składania ofert: 

Forma pisemna: 

Ofertą w formie elektronicznej jest oferta (załącznik nr 1) złożona za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres e-mail: wodociagi@wik-szydlowiec.pl 

• Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.01.2022r. do godz. 1330; 

• Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert nie będzie 

rozpatrywana; 

• Dostawca może złożyć tylko jedna ofertę, wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać 

złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert. 

VI.  Kryterium wyboru otwarcia ofert: 

Najniższa cena, kryterium wagowe: 100%. 

 

VII.  Miejsce i termin otwarcia ofert: 

Rozpatrzenie ofert nastąpi 27.01.2022r. o godz. 1400 w siedzibie Zamawiającego: 

ul. Wschodnia 11, 26-500 Szydłowiec. 

 

VIII. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy: 

W terminie do 14 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Dostawcy, 

którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania 

umowy. Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty dostawcy. 

 

IX.  Istotne postanowienia umowy (w przypadku jej zawarcia) 

Zawiera projekt umowy, załącznik nr 2. 

 

X. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktu z Dostawcą: 

Jakub Szymański – tel. 48 617-04-26 

       Prezes Zarządu 

                 /-/ 

mgr inż. Dariusz Kujbida 


