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Miejski Zakład Komunalny w Gi życku 

11 – 500 Giżycko, ul. Suwalska 21 
tel. 798 112 435 

email: mzk@gizycko.pl 
 
 

Giżycko, dnia 13 marca 2019 r. 

ST.2512.9.2019 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
NA DOSTAWĘ „SKRAPIARKI DO ASFALTU”  

 
Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na:  
Zakup i  dostawa fabrycznie nowej skrapiarki do asfaltu. 
  

Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215,  
z 2019 r. poz. 53) wobec czego procedura zamówienia nie podlega przepisom ustawy PZP 
 
1. Zamawiający: 

Miejski Zakład Komunalny 
ul. Suwalska 21, 11-500 Giżycko  
tel. 798 112 435, email: mzk@gizycko 

 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Giżycku  
„Skrapiarki do asfaltu”. 

Rok produkcji – nie starsze niż 2018 
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
 
Opis przedmiotu zamówienia: 
Skrapiarka do asfaltu: 
 
Dane techniczne:  
1. Napęd – silnik spalinowy o mocy minimum 4,5 KM. 
2. Możliwość pobierania bitumu z obcego zbiornika (beczki) poprzez zasysanie emulsji do 

urządzenia. 
3. Miejsce na zbiornik  (beczkę) na masę o pojemności w zakresie od 100 do 200 litrów. 
4. Możliwość zmiany beczek (dla wszystkich typów eurobeczek). 
5. Pompa z płaszczem grzewczym wyposażona w zawór bezpieczeństwa. 
6. Lanca spryskująca z wymiennymi końcówkami umożliwiającymi zalewanie szczelin oraz 

wykonywanie różnych spojeń. 
7. Wózek pod blok napędowy na czterech kółkach z dyszlem do ręcznego przemieszczania 

skrapiarki. 
8. Możliwość odłączenia bloku napędowego od wózka i zainstalowania na innej platformie. 
9. Możliwość załadunku masy emulsyjnej do wartości maksymalnej 200 kg. 
10. Maksymalne wymiary dł./szer. 1500/1200mm – ze względu na konieczność transportu 

urządzania z innym sprzętem, lawetą transportową do miejsc wykonywania napraw nawierzchni. 
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Ponadto „Urządzenie - skrapiarka  musi  posiadać: 

• dokumentację potwierdzającą zgodność z normami CE 
 

3. Miejsce i termin składania ofert: 
Pisemne oferty należy składać w biurze MZK w Giżycku – w sekretariacie (parter), lub 
korespondencyjnie na adres: Miejski Zakład Komunalny, ul. Suwalska 21, 11-500 Giżycko do 
dnia 19 marca 2019 r. do godziny 12.00  
Ofertę należy złożyć w zamkniętej  kopercie – z dopiskiem: 

Oferta na dostawę „fabrycznie nowej skrapiarki do asfaltu.” 
nie otwierać przed 19.03.2019 r. do godz. 12.00 
 
4. Termin i miejsce wykonania zamówienia: 
• Miejsce wykonania zamówienia: Dostawa fabrycznie nowej skrapiarki do asfaltu powinna 

nastąpić na adres Zamawiającego tj. Miejski Zakład Komunalny w Giżycku, ul. Suwalska 21, 
11-500 Giżycko  

• Termin wykonania zamówienia: 
Przedmiot zamówienia powinien zostać dostarczony w terminie do 19 kwietnia 2019 r. 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z całości lub części zamówienia bez 
podania przyczyn. 
 
5. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 
• Cena: 95 % - kryterium oznacza najniższą cenę za całość zamówienia. 
• Okres gwarancji: 5% - kryterium oznacza najdłuższą oferowaną gwarancję na urządzenie. 

 
Warunki dostawy: Wykonawca przeprowadzi w ramach realizacji zamówienia szkolenie dla 

pracowników Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi oraz konserwacji urządzenia. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy, który złożył 
najkorzystniejszą cenowo ofertę, spełniającą wymogi opisu przedmiotu zamówienia, w celu 
prezentacji oferowanego przedmiotu zamówienia (sprawdzenie zgodności z wymaganiami 
postawionymi w opisie przedmiotu zamówienia). Miejsce prezentacji - teren miasta Giżycka. 
Koszty takiej prezentacji ponosi Wykonawca. 

 
6. Sposób i warunki płatności: 
Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę z płatnością przelewem w terminie minimum 14 dni. 
Wykonawca wystawi fakturę na: 
 
Nabywca:       Odbiorca: 
Gmina Miejska Giżycko     Miejski Zakład Komunalny 
Aleja 1 Maja 14       ul. Suwalska 21 
11-500 Giżycko      11-500 Giżycko 
NIP 845-19-51-457 
 
7. Załączniki do postępowania zapytania ofertowego: 

 
1) Formularz ofertowy   – załącznik nr 1, 
2) Projekt Umowy    – załącznik nr 2, 
3) Oświadczenie Wykonawcy  – załącznik nr 3. 


