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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: 

„Wykonanie monitoringu substancji promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do spożycia 

z pisemnym sprawozdaniem w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody na ujęciach wody 

na terenie Gminy Szydłowiec w 2022 roku.” 

 

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Pobór próbek oraz wykonanie badań wody  z 5 punktów poboru wskazanych przez Zamawiającego 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) – szczegółowy wykaz ujęć z adresami poboru 

wody znajdują się w harmonogramie poboru próbek wody – substancje promieniotwórcze w 2022r.  

 

II. Miejsce wykonania zamówienia: 

Ujęcia wody w miejscowościach: Szydłowiec i Sadek, oraz Stacje Uzdatniania Wody Hucisko, 

Majdów, Zdziechów. 

 

III.  Termin poboru próbek: 

• do 30 listopada 2022r . 

 

IV.  Warunki udziału w postępowaniu (o ile są wymagane): 

• Wypełniony formularz ofertowy; 

• Zaakceptowany projekt umowy; 

• Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu; 

• Akredytacja laboratorium upoważniająca do wykonywania badań wymienionych w ofercie. 
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V. Opis sposobu przygotowania i składania ofert: 

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: wodociagi@wik-

szydlowiec.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.11.2022 roku, do godziny 1330.  

• Oferty złożone przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert nie będzie 

rozpatrywana; 

• Wykonawca 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. 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 Wykonawcy, 

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

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

 

IX. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcą: 

Jakub Szymański – tel. 48 617-04-26 

 

       Prezes Zarządu 

                 /-/ 

mgr inż. Dariusz Kujbida 
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