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Zapytanie o cenę 

Ośrodek Hodowli Zarodowej „Głogówek” Sp. z o.o. w Głogówku zwraca się z zapytaniem o cenę wykonania 

zadania polegającego na modernizacji zakładowej sieci wodociągowej (instalacji wewnętrznej) na terenie 

zakładu w miejscowości ZAWADA  

Zadanie polega na kompleksowej modernizacji zakładowej sieci wodociągowej (instalacji wewnętrznej) w ramach, 

której wykonana się nowy główny wodociąg i zrealizuje się przyłączenia istniejących obiektów za pomocą wpięć do 

istniejących lub wykonanie nowych podejść wodociągowych. Zadanie należy wykonać w jak najkrótszym możliwym 

terminie (przed okresem zimowym), ze względu na konieczność zapewnienia właściwych dostaw wody dla 

prowadzonej hodowli zwierząt.  
Zakres koniecznych prac do wykonania w ramach usługi wskazują załączone dokumenty: 

a) przedmiar robót 

b) szkic sytuacyjny określający zakres modernizacji zakładowej sieci wodociagowej  

c) schematy dla realizacji miejsc włączeń do sieci wewnętrznej 

Złożona oferta pisemna powinna zawierać ; 

1. Cenę za realizację zadania określoną na załączonym do zapytania formularzu 

2. Termin wykonania usługi od dnia podpisania umowy do dnia odbioru całości zadania – oczekiwany przez 

składającego zapytanie termin – 30.11.2021 

Ofertę należy złożyć w sekretariacie składającego zapytanie: 

▪ Ośrodek Hodowli Zarodowej „Głogówek” Sp. z o. o. w Głogówku 

 Ul. Fabryczna 2b  48-250 Głogówek, 

Ofertę należy złożyć do dnia 10.08.2021 r. do godz. 12:00 

Szczegółowych informacji udziela Witold Isalski tel. 605 360 908  

Kryteria oceny oferty: 

a) Cena netto za wykonanie zamówienia  

Istotne uwagi dotyczące przyszłej umowy narzucone przez składającego zapytanie; 

a) Zasady i terminy płatności zostaną uzgodnione z Wykonawcą przed podpisaniem umowy 

Uwaga: 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania na każdym etapie bez dokonywania wyboru 

(art.70³ par.2 KC). Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podania przyczyn, 

jak i też ewentualnych dodatkowych negocjacji z oferentami. 

2. Postępowanie niniejsze nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych 

 


