
                                                                                       Płock, dnia 14.04.2022r. 
 
 
ZUM l.dz.338/2022 
 
   

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Zamawiający Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” Zakład Budżetowy w Płocku z siedzibą przy 

ul. Przemysłowej 33, 09 - 400 Płock zaprasza do złożenia  oferty w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia o wartości poniżej 130 000 złotych pn. Dostawa pługa SNK 27. 

 

I. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia oraz wzór 

umowy. 

II. Oferta powinna zawierać dane jak w załączonym formularzu ofertowym, do której należy, w 

przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika, załączyć pełnomocnictwo osoby lub osób 

podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika ono z CEIDG lub KRS. Jeżeli pełnomocnictwo zostało 

wystawione w formie elektronicznej przekazuje się je w oryginale. Jeżeli pełnomocnictwo zostało 

wystawione w formie papierowej: 

- należy załączyć skan, a oryginał lub kopię poświadczoną notarialnie dostarczyć do siedziby 

Zamawiającego lub 

- załączyć skan podpisany za zgodność z oryginałem: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. 

III. Termin realizacji zamówienia – od dnia zawarcia umowy do 30.06.2022r. 

IV. Kryteria oceny ofert - najniższa cena . 

V. Miejsce i termin składania ofert . 

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: alina.gluszek@muniserwis.pl do dnia 

26.04.2022 r. do godz. 09.00. W tytule wiadomości należy wpisać: „Oferta dot. dostawy pługa. 

Nie otwierać przed 26.04.2022r. godz. 09.00.” 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej 

oferty, wszystkie oferty Wykonawcy zostaną odrzucone. 

VI. W przypadku, gdy Wykonawca nie załączył wszystkich wymaganych dokumentów lub oświadczeń 

lub są one niekompletne, zawierają błędy bądź są niezgodne z zapisami niniejszego zapytania, 

Zamawiający wzywa do ich uzupełnienia lub do złożenia wyjaśnień, przy czym wezwanie może być 

skierowane tylko do Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza lub do większej liczby 

Wykonawców.  Brak uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń, bądź niezłożenie wyjaśnień we 

wskazanym przez Zamawiającego terminie powoduje odrzucenie oferty. 

VII. W przypadku, gdy oferta zawiera cenę rażąco niską, Zamawiający wzywa do złożenia wyjaśnień 

dotyczących zaoferowanej ceny, przy czym wezwanie może być skierowane tylko do Wykonawcy, 

którego oferta jest najkorzystniejsza lub do większej liczby Wykonawców. Brak wyjaśnień lub uznanie 

ich przez Zamawiającego za nieprzekonywujące powoduje odrzucenie oferty.  



VIII. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Zawarcie umowy następuję z chwilą jej 

podpisania. 

IX. Zapytanie ofertowe, a także jego warunki mogą być zmienione. 

X. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez wyboru którejkolwiek z 

ofert, bez obowiązku podania przyczyny. 

XI. Postępowanie wszczęte na podstawie niniejszego zapytania prowadzi się z zachowaniem formy 

pisemnej oraz formy elektronicznej, przy czym do złożenia oferty oraz zawarcia umowy wymagana 

jest forma pisemna. 

 XII. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zapytaniem zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego. 

XIII. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

Zamawiającego: http://muniserwis.pl/zamowienia-publiczne/postepowania-ktorych-wartosc-nie-

przekracza-kwoty-130-000-zl/ 

XIV. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich 

i/lub rachunkowych. 

XV. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji złożonych ofert. 

XVI. Zapytania do niniejszego postępowania należy przesyłać na adres e-mail                        

alina.gluszek@muniserwis.pl 

Załączniki 

1. Formularz ofertowy 

2. Opis przedmiotu zamówienia  

3. Wzór umowy  

4. Klauzula informacyjna RODO 

 

W zastępstwie Dyrektora 

Dorota Tokarska 

           Zastępca Dyrektora 

      ds. rozliczeń finansowych 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
     
 


