
Miechów, 30.09.2021 r.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Miechowie Spółka  z o. o.
ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów
NIP 6591547904, Regon 380162449

Zaproszenie do złożenia oferty
Do niniejszego postępowania nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. -
Prawo zamówień publicznych, a to z uwagi na wartość przedmiotu zamówienia, która jest niższa niż

130 000 zł

Zakład Wodociągów i Kanalizacji  w Miechowie Spółka z o. o.,  ul.  Racławicka 41, 32-200 Miechów
zaprasza do składania ofert na „Zakup i dostawę zamiatarki samojezdnej 3 - szczotkowej.”

Zamawiający
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Miechowie Spółka  z o. o
ul. Racławicka 41
32-200 Miechów
NIP 6591547904
REGON 380162449

I. Wymagania techniczne:

– rok produkcji  – nie starszy niż 2015 rok;
– przebieg motogodzin – nie więcej niż 5 tys.;
– moc silnika min. 60 KW (84 KM);
– podwozie z napędem hydrostatycznym;
– norma emisji spalin Euro 6;
– gwarancja min. 6 miesięcy;
– pojazd zarejestrowany w Polsce,
– pojazd musi posiadać ważną polisę OC;

Zamiatarka wyposażona w:

–  system 3 szczotkowy
– szerokość zamiatania od 1 800 - 2 200 mm, z trzecią szczotką do 2 600 mm;
– kabina ogrzewana, wentylowana z klimatyzacją;
– kamery zewnętrzne;
– dwie osie skrętne.

Instrukcja obsługi w języku polskim - załączona do wyposażenia zamiatarki

II. Sposób płatności:
Płatność zostanie dokonana w 3 równych nieoprocentowanych ratach miesięcznych, począwszy od
miesiąca w którym zostanie dokonany zakup.

III. Termin realizacji zamówienia: 14 dni od podpisania umowy.
Dostawa do siedziby Spółki, tj. ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów.



IV.  Sposób sporządzenia oferty: pisemnie

V. Termin związania ofertą: 14 dni

VI. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: sekretariat lub drogą pocztową w terminie do
dnia  07.10.2021  r. do godz. 12:30 w zamkniętej kopercie z pieczątką Wykonawcy i oznaczonej w
następujący sposób: Zakład Wodociągów I Kanalizacji w Miechowie Spółka z o. o. ul. Racławicka 41,
32-200 Miechów „Oferta na dostawę zamiatarki samojezdnej”.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.

 
VII. Odrzuceniu podlegają oferty:

1) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2) złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym.

VI. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
cena ofertowa 100%

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
1.  O  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zawiadomi  wszystkich  potencjalnych
wykonawców, do których zostało  skierowane zapytanie ofertowe oraz zamieści  informację na
stronie internetowej  www.zwikmiechow.pl w ciągu 3 dni od otwarcia ofert, chyba że kwota
najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, w której to
sytuacji zamówienie to może zostać unieważnione.
2. ZWiK w Miechowie sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy bez
podawania przyczyn.

VIII. Dodatkowe informacje
1. Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, zamawiający
niezwłocznie zwraca oferentom.
2. Zmiana umowy: zamawiający nie dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

IX. Informacja RODO
Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że
1) administratorem danych osobowych osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał Zamawiający w 
związku z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 
Miechowie, sp. z o. o., Racławicka 41, 32-200 Miechów, 41 383 11 19
2) kontakt z inspektorem danych osobowych:  inspektor@cbi24.pl  , iod@zwikmiechow.pl  
3) dane osobowe, o których mowa w pkt a) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
4) odbiorcami danych osobowych, o których mowa w pkt a) będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu przepisy Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.
U. z 2016 r., poz. 1764 z póź. zm.) oraz instytucje prowadzące czynności związane z nadzorem lub kontrolą działalności 
Zamawiającego;

http://www.zwikmiechow.pl/
mailto:inspektor@cbi24.pl


5) dane osobowe, o których mowa w pkt a) będą przechowywane przez cały czas trwania umowy, w tym okres 
obowiązywania gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia;
6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego;
7) w odniesieniu do danych osobowych, o których mowa w pkt a) decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) osoby fizyczne, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał Zamawiający w związku z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego i zawarciem Umowy posiadają:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych 
osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;
-  osobom fizycznym, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał Zamawiający w związku z zawarciem Umowy nie 
przysługuje:
-  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną ich 
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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