Załącznik nr 1 – do regulaminu

ROZEZNANIE CENOWE
o wartości poniżej 130.000 złotych na podstawie regulaminu obowiązującego
w
Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

1. Zamawiający:
Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Otwocku zaprasza do
udziału w postępowaniu o nazwie „Zakup przyczepek typu lekkiego na wyposażenie
PSZOK dla Miasta Otwocka” - CPV: 34223300-9 Przyczepy
2. Zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia z zakresu Projektu „ Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych dla Miasta Otwocka ” realizowanego w ramach II osi
Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dane opisujące przyczepki:
Przyczepa dwuosiowa z plandeką typu lekkiego z kołem podporowym, burtami BIS i
pokrowcem płaskim o wymiarach od 2640 do 2700mm oraz 1250 do 1320 mm. – 1 szt.

Przyczepa dwuosiowa z plandeką typu lekkiego z kołem podporowym, wymiarach od
2640 do 2700mm oraz 1250 do 1320 mm. – 1 szt.

Wymagania techniczne:
DMC: 750 kg
Szerokość przestrzeni ładunkowej: ok 2680 x 1310 mm
Długość przestrzeni ładunkowej: ok 2630 x 1270 mm
Rodzaj burt: Stalowe 30 cm
Burty dodatkowe: stalowe ok 40 cm
Długość całkowita: ok 3550 mm
Szerokość całkowita :ok 1700 mm
Wysokość całkowita: ok 780 mm bez dodatkowych burt
Uchylna: Tak
Waga przyczepy: do 200kg
Pozostałe wymagania:
Przyczepki muszą posiadać homologację i dokumenty wymaganymi do rejestracji.
Oferta musi uwzględnić koszty dostawy do Zamawiającego.

3. Wymagania od Wykonawców:
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
4. Termin realizacji zamówienia:
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie 14 dni od daty zlecenia.
5. Miejsce realizacji zamówienia:
Dostawa do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Otwocku przy ulicy.
Kraszewskiego 1.
6. Zasady i termin płatności:
Za świadczone usługi Wykonawca będzie wystawiał Zamawiającemu faktury VAT płatne
w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury

do Zamawiającego.
7. Kryterium (waga)
Cena oferty brutto – 100%
8. Sposób obliczania ceny ofert:
Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty
wykonania przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.
Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. Cena musi być wskazana z
wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje, z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. Cena Oferty będzie ostateczna i nie będzie podlegać zmianie.
Oznaczać to będzie, iż Wykonawca skalkuluje dodatkowo wszystkie potencjalne ryzyka,
jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy. Wszystkie ceny określone przez
Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
Podana w ofercie cena musi uwzględnić wszelkie wymagania niniejszej specyfikacji.
9. Zawartość oferty:
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
10. Unieważnienie:
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania
przyczyn.
11. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta lub
przesłać pocztą, kurierem lub mailowo na adres opwik@opwik.com w terminie do dnia
21 czerwca 2022 roku, do godz. 10:00 na adres: Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o., 05-400 Otwock, ul. Karczewska 48.

……………………………………………………….
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby uprawnionej)

