
Werbkowice dn. 27.01.2021 r. 

Z.P.2601.2.2021                                                                                                         

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Komunalny Zakład Oczyszczania w Werbkowicach kieruje zapytanie cenowe na wykonanie analiz 

próbek wody z wodociągu gminnego i ujęcia wody w Werbkowicach, analiz wody z rzeki Huczwa, 

analiz ścieków z oczyszczalni ścieków w m. Werbkowice, Hostynne i Kol. Hostynne oraz analiz 

osadu i gleby. 

 

Wyszczególnienie analizy (termin i miejsce będzie ustalany z Wykonawcą telefonicznie lub pocztą 

e-mail): 

 

1. Komórka organizacyjna Komunalnego Zakładu Oczyszczania w Werbkowicach prowadzący 

sprawę/Znak sprawy 

 

Dział księgowości 

 

Znak sprawy: Z.P.2601.2.2021 

 

2. Przedmiot zamówienia: 

 

usługi polegające na wykonaniu analiz próbek wody z wodociągu gminnego i SUW w 

Werbkowicach, analiz wody z rzeki Huczwa, analiz ścieków z oczyszczalni w Werbkowicach oraz 

w Hostynnem i Kol. Hostynne, analiz osadu i gleby według poniższego zestawienia: 

 

a) monitoring  wody – w zakresie zgodnym z załącznikiem Nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 7 grudnia  2017 roku Dz.U. 2017 poz. 2294 tj. parametry grupy A + enterokoki: 

 4 razy wodociąg Werbkowice; 

 

b) monitoring wody – w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 

dnia 7 grudnia  2017 roku Dz.U. 2017 poz. 2294 - parametry grupy B: 

 1 raz wodociąg Werbkowice; 

 

c) monitoring wody (substancje promieniotwórcze)  - w zakresie  Rad (Ra-226), Rad (Ra-228) i Tryt: 

 1 raz w roku – 2 studnie SUW Werbkowice; 

 

d) analiza wód popłucznych – w zakresie: zawiesiny ogólne, żelazo: 

 6 razy SUW Werbkowice; 

e) analiza osadu ściekowego – w zakresie: pH, sucha masa, substancja organiczna, zawartość azotu 

ogólnego, zawartość azotu amonowego, fosfor ogólny, wapń, magnez, cynk, nikiel, rtęć, miedź, 

chrom, kadm, ołów, liczba Ascaris sp., liczba Toxocara sp., liczba Trichuris sp., obecność Salmonella 

sp., obecność specjalnego DNA Salmonella sp.: 

• 2 razy oczyszczalnia Werbkowice; 



f) analiza gleby pod kątem stosowania osadu ściekowego + opinia w celu rolniczego wykorzystania 

osadu - w zakresie: pH, fosfor przyswajalny, miedź, ołów, cynk, rtęć, chrom, kadm, nikiel, grupa 

granulometryczna piasek >0,1 mm, grupa granulometryczna pył 0,1-0,02 mm, grupa 

granulometryczna cząstki iłowe <0,02 mm.; 

g) analiza ścieków surowych z oczyszczalni - w zakresie: BZT5, CHZTCr, zawiesiny ogólne i 

substancje ropopochodne: 

• 4 razy w roku próby uśrednione z oczyszczalni Werbkowice; 

h) analiza ścieków surowych z oczyszczalni - w zakresie: BZT5, CHZTCr, zawiesiny ogólne: 

• 4 razy w roku próby uśrednione z oczyszczalni Hostynne, 

• 4 razy w roku próby uśrednione z oczyszczalni Kol. Hostynne; 

i) analiza ścieków oczyszczonych z oczyszczalni - w zakresie: BZT5, CHZTCr, zawiesiny ogólne i 

substancje ropopochodne: 

• 4 razy w roku próby średniodobowe z oczyszczalni Werbkowice; 

j) analiza ścieków oczyszczonych z oczyszczalni - w zakresie: BZT5, CHZTCr, zawiesiny ogólne: 

• 4 razy w roku próby uśrednione z oczyszczalni Hostynne, 

• 4 razy w roku próby uśrednione z oczyszczalni Kol. Hostynne; 

 

Pobór próbek należy do Wykonawcy. Po każdym cyklu badań wykonane zostanie sprawozdanie z 

wyników badań wliczone w koszt usługi. 

Termin wykonania zamówienia: 2021 rok. 

 

3. Rodzaj zamówienia (należy wskazać odpowiednio usługi, dostawy lub roboty budowlane) 

 

usługi 

 

4. Wymagany okres gwarancji (jeśli dotyczy) 

 

nie dotyczy 

 

5. Miejsce składania ofert: 

 

Komunalny Zakład Oczyszczania w Werbkowicach, ul. 3 Maja 3A, 22-550 Werbkowice lub 

elektronicznie (skan oferty) na adres 

 

Termin – 03.02.2021 r. do godz. 10.00. 

 

6. Kryteria oceny ofert, które zostaną zastosowane przy wyborze oferty (obligatoryjnym kryterium 

jest cena; można stosować też inne kryteria odnoszące się do charakteru i właściwości przedmiotu 

zamówienia) 

  

1) Nazwa kryterium - cena Waga (100%) 

 

Wybrana zostanie ważna oferta z najwyższą liczbą. Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą, 

który złożył ofertę najkorzystniejszą. 

Nie dopuszcza się złożenia częściowych ofert. 



 

 

7. Termin otwarcia ofert – dn. 03.02.2021 r. godz. 10.30 

 

 

8. Warunki płatności - w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury. Wynagrodzenie będzie płatne 

w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury po odebraniu sprawozdań przez Zamawiającego. 

  

 

9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, 

telefon, e-mail) 

 

Grażyna Domagała, tel. 846 573 176, e-mail: kzowerbkowice@op.pl 

 

10. Sposób przygotowania oferty – ofertę można złożyć w wersji papierowej lub elektronicznie   

skan) na adres: kzowerbkowice@op.pl 

 

11. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma Wykonawcami, 

którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanego kryterium oceny ofert. 

 

12. Załączniki do Zapytania ofertowego przekazywane wykonawcom (mogą nimi być np. 

przedmiar robót, dokumentacja techniczna, projekt umowy, wzór formularza oferty itp.) 

 

1) formularz oferty 

2) formularz cenowy 

3) projekt umowy 

 

Sporządził: 

 

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

data i podpis pracownika prowadzącego postępowanie 

 

Akceptuję: 

 

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

data i podpis bezpośredniego przełożonego pracownika 

 

Zatwierdzam: 

 

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

data i podpis Kierownika/osoby upoważnionej                                                                                                                       

mailto:kzowerbkowice@op.pl

