
          GMINA PRZYSTAJŃ 
                            

  42-141 Przystajń, ul. Częstochowska 5                                                      NIP 5742055766
                            tel. 34 3191153, 3191154, fax. 34 3191732
                          

     Przystajń, dn. 13.02.2020 r.
Znak sprawy: ZWI.271.1.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych  kwoty

30 000 EURO

Podstawa prawna:
„Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Przystajń, których wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 EURO.

Zamawiający:
Gmina Przystajń
ul. Częstochowska 5
42-141 Przystajń
NIP 5742055766

zaprasza do złożenia ofert na:

Dostawy wodorotlenku sodu 20% (ługu sodowego) w 2020 roku.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy partiami w 2020 roku roztworu wodorotlenku sodu o stęże-
niu 20% przeznaczonego do uzdatniania wody pitnej, z dowozem do ujęcia wody w Przystajni ul.
Bór 14, w ilości jednorazowej od 1000 do 2000 litrów zależnie od zgłoszonego zapotrzebowania.
Dostawa w paletopojemnikach o poj. 1000 litrów. 
Szacowane zapotrzebowanie roczne na 2020 rok: ok. 12000 kg (około 5 dostaw w ciągu roku). 
W 2019 roku zapotrzebowanie wyniosło realnie: 11900 kg.
Dostawy w/w środka chemicznego na teren stacji uzdatniania wody następować będą każdorazo-
wo (w zależności od aktualnego zapotrzebowania) na podstawie wcześniejszych telefonicznych
lub e-mailowych zgłoszeń Zamawiającego potwierdzających potrzebę dostawy.
Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo kupna  w  zależności  od  aktualnych  potrzeb  większej  lub
mniejszej ilości roztworu wodorotlenku sodu po stałej cenie jednostkowej ustalonej w wyniku
zapytania ofertowego.
Koszty transportu zamówionych partii roztworu wodorotlenku sodu do ujęcia wody w Przystajni,
ul.  Bór  14  ponosi  Wykonawca.  Paletopojemniki  są  wypożyczane  Zamawiającemu  bezpłatnie,
maksymalny termin wypożyczenia wskazuje Wykonawca. Wykonawca zapewnia również bez-
płatny odbiór pustych paletopojemników.  

Wymagania:
 do  każdej  dostarczonej  partii  roztworu  wodorotlenku  sodu  należy  przesłać/przekazać

świadectwo jakości,
 dostawy w/w produktu muszą być realizowane środkami transportowymi przeznaczonymi

do przewozu niebezpiecznych środków chemicznych, spełniającymi przepisy ADR,



 paletopojemniki  muszą  być  oznaczone  etykietą  pozwalającą  zidentyfikować  produkt,
stężenie roztworu, wagę towaru, nazwę wytwórcy/dostawcy,

 pojemnik musi być oznaczony nalepkami ostrzegawczymi odpowiednimi dla w/w środka
chemicznego,

 zamknięcie pojemnika (korek wlewu) musi być zabezpieczony plombą dostawcy,
 dostawa do ujęcia wody w Przystajni znajdującego się w 42-141 Przystajń, ul. Bór 14 w

godzinach:  poniedziałek  8.00-16.00,  wtorek-piątek  7.30-15.30,  ze  względu  na  wąski
dojazd, niezbędny jest dowóz mniejszym autem wyposażonym w windę do rozładunku
na poziom zero oraz paleciak,

 wymagany kontakt telefoniczny na ok. 1h przed dostawą (stacja jest bezobsługowa).

2. Termin realizacji zamówienia: 
sukcesywne (w miarę potrzeb) dostawy roztworu wodorotlenku sodu w okresie od dnia podpisania
umowy do dnia 31.12.2020 r.

3. Wymagane dokumenty:
- wypełniony formularz oferty (podpisany i zeskanowany), 
- karta charakterystyki roztworu wodorotlenku sodu 20% zgodna z obowiązującymi przepisami,
- aktualny atest higieniczny PZH dopuszczający do stosowania w uzdatnianiu wody pitnej prze-
znaczonej do spożycia przez ludzi.

4. Wymagania stawiane oferentom (warunki udziału w postępowaniu):
Wykonawca powinien posiadać zdolność do wykonania przedmiotowego zamówienia.

5. Ocena ofert:
Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o następujące kryterium: 100% cena.
W ofercie należy podać jednostkową cenę netto w zł./kg substancji. 

6. Warunki wykluczenia:
Zamawiający wykluczy z postępowania oferenta powiązanego z nim osobowo lub kapitałowo.

7. Informacje pozostałe:
 Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane,
 Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia,
 Zamawiający zastrzega możliwość niedokonania wyboru Wykonawcy, bez podania przy-

czyn.

8. Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferty  należy  składać  elektronicznie  na  adres  e-mail:  wodociag@gminaprzystajn.pl do  dnia
21.02.2020 r. do godz. 10:00. 

9. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi: 21.02.2020 r. godz. 10:15.

10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Paweł Antczak, e-mail: wodociag@gminaprzystajn.pl
Urząd Gminy Przystajń, ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń, pok. nr 13, 
w godzinach: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30, tel. 34/3191153 w. 113

mailto:inwestycje@gminaprzystajn.pl
mailto:inwestycje@gminaprzystajn.pl

