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ZAPYTANIE OFERTOWE 
na podniesie obwałowania kwatery nr II na składowisku odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne w Choczni k/Wadowic (woj. Małopolskie). 

 
 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Nazwa: Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO” sp. z o.o. 
Adres: ul. Kościuszki 304, 34-123 Chocznia 

 
 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na podniesienie 
obwałowania kwatery nr II na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne  

i obojętne w Choczni obejmującą przewiezienie na odległość do 500 m  4500 m3 
ziemi wraz z uformowaniem do wysokości 3 m i zagęszczeniem wału ziemnego.  

Termin realizacji: 31 marzec 2023 roku. 

 
III. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM 

Ofertę może złożyć Wykonawca, który: 

1. Wykona przedmiot zamówienia w terminie. 
2. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT. 

3. Wymagania wobec Wykonawcy: 
1) Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia 

zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym 

2) Wiedza i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia. 
3) Udzieli gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na co najmniej 

24 miesiące 

4) Przedstawi harmonogram prac związanych z przedmiotem zamówienia 
5) Przedstawi szczegółowy opis technologii związanej z realizacją zamówienia 

w szczególności z zapewnieniem, że wszelkie prace ziemne nie spowodują 
niekorzystnych konsekwencji dla Zamawiającego np.  
w postaci ewentualnego osunięcia obwałowania oraz braku jego 

stabilności. 
6) Udokumentuje realizację podobnych prac w okresie ostatnich 12 miesięcy 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego 
zapytania w formie oryginału (załącznik nr 1 Formularz ofertowy) lub skanu. 
 

 



 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem: poczty, 
kuriera - pod adres:    Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO” sp. z o.o., 

ul. Kościuszki 304 34-123 Chocznia lub wysłana mailowo na adres: 
pjodlowski@eko-chocznia.pl - do dnia 15 stycznia 2023 roku. do godz. 12.00 
(decyduje data wpływu). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 stycznia 2023 roku 

o godz. 12.15. 
 

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 
ofertę. 
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem 

oferty.  
 Zamawiający zastrzega sobie prawo braku wyboru oferty bez podania 
przyczyny.  

 
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Ostateczny termin: 31 marca 2023 r. 

 
VII. OCENA OFERTY 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:  

Cena – 100%. 
  

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferenta mailowo.  
 

IX. DODATKOWE INFORMACJE  

Osoba do kontaktu: Wiceprezes Zarządu- Paweł Jodłowski, adres e-mail 
pjodlowski@eko-chocznia.pl 

 telefon :  663 351 336 
 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  
Formularz ofertowy 

OFERTA 

Nazwa Oferenta: ………..………………………………………………………………………… 

Adres Oferenta: …………………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………. 

Numer telefonu: ……………………………………………….…………………………………. 

adres e-mail: ……………………………………………….……………………………………… 

 
Odpowiadając na zapytanie ofertowe w zakresie podniesienia obwałowania 
kwatery nr II na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne  

w Choczni obejmującego przewiezienie na odległość do 500 m - 4500 m3 ziemi 
wraz z uformowaniem do wysokości 3 m i zagęszczeniem wału ziemnego.  

 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:………………………….netto 

plus podatek VAT (słownie:…………………………………………………..) 

 

Oświadczam, że uczestnicząc w procedurze wyboru wykonawcy na realizację 
niniejszego zapytania przedkładam stosowne dokumenty zgodnie z treścią 

zapytania ofertowego, jak poniżej: 

− cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, 

− spełniam warunki udziału w postępowaniu i wszystkie wymagania zawarte 
w zapytaniu ofertowym, 

− uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego 
sporządzenia niniejszej oferty, 

− uznaję się za związanego treścią złożonej oferty przez okres 60 dni od daty 
złożenia oferty, 

− znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, zgodnej z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym 

− posiadam wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia 
zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym 

− dodatkowe dokumenty wymagane zgodnie z treścią zapytania ofertowego 
 

 
 
 
………………………………..                                      .............................................. 
(Data i miejsce)       (Pieczęć i podpis/y oferenta) 

 
Jednocześnie stwierdzam/y, iż świadomy/i jestem/śmy odpowiedzialności karnej 
związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń. 

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

(Data i miejsce)      (Pieczęć i podpis/y  oferenta) 
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