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Ostróda, dnia 18.07.2022 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 09/2022/TO 

I. ZAMAWIAJĄCY  

PWiK Ostróda Sp. z o.o.  
Tyrowo 104 
14-100 Ostróda 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Zebranie odwodnionych osadów ściekowych z poletek ociekowych oczyszczalni ścieków w Tyrowie  

Specyfikacja zamówienia: 

Obiekt: Komunalny osad ściekowy  

Ilość:  Ok. 2 000 m3 o zawartości suchej masy od 14,5 do 16% 

Zakres prac:  

Zebranie osadu z poletek ociekowych na oczyszczalni ścieków. Przewiezienie na plac magazynowania osadów  
na terenie oczyszczalni na odległość ok. 200 m.  

Wymagania dotyczące usługi: 

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu na którym będzie wykonywał przedmiot 
zamówienia oraz ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania prac. 

- Wykonawca posiada zaplecze techniczne do realizacji zamówienia.  
- Wykonawca nie może powierzyć wykonania prac Podwykonawcą.  
- Wykonawca poda koszt całkowitej usługi jako cenę netto za metr sześcienny osadu. 

Zakres prac po stronie Wykonawcy: 

- Uporządkowanie terenu po pracach.  

Zakres prac po stronie Zamawiającego:  

- Powiadomienie Wykonawcy na tydzień przed terminem wywozu drogą telefoniczna lub meilową.  

Termin realizacji: Od 2 sierpnia do  15 września 2022 r.  

Dodatkowe informacje:  

- Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

- W ciągu ostatnich 2 lat Wykonawca zrealizował co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim 
rodzajem, charakterem i złożonością jak niniejszy przedmiot zamówienia. Wykonawca przedłoży stosowne 
dokumenty poświadczające wykonanie takich prac z danymi kontaktowymi umożliwiającymi weryfikację. 

- Do zebrania jest osad ściekowy z 15 poletek. Osad znajduje się na wysokości ok 0,3 m. Powierzchnia jednego 
poletka: 41,6mx10,53m=438 m2; powierzchnia wszystkich poletek: 41,6mx10,53mx15=6 571 m2. Ilość 
osadu: 41,6mx10,53mx15x0,3=1 971 m3. 
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Osoba do kontaktu: 

Informacje dotyczące realizacji zamówienia udziela: 

Pan Krzysztof Rembecki t. 601 965 755 e-mail: rembecki@pwik.ostroda.pl 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

Oferta powinna być stworzona wg wzoru formularza załączonego do niniejszego zapytania i zawierać 
wyspecyfikowane informacje o których mowa w przedmiocie zamówienia.  

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres 
nykiel@pwik.ostroda.pl; faksem na nr 89 670 99 26, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: 
Tyrowo 104, 14-100 Ostróda do dnia 27.07.2022 r. do godz. 10.00. 
2. Otwarcie ofert w dniu 27.07.2022 r. o godz. 11.00, o wyborze najkorzystniejszej oferty  Zamawiający 
powiadomi Oferentów zamieszczając informację na stronie internetowej www.bip.pwik.ostroda.pl.  

V. OCENA OFERTY 
Zamawiający dokona wyboru ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena – 100 % 

VI. ZAŁĄCZNIKI 
 Wzór formularza ofertowego 
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