
 
 

3. Opis sposobu obliczenia ceny: 
Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie całości zadania. Cena ryczałtowa brutto jest ceną 
ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia w tym 
załadunek w żwirowni którą dysponuje Wykonawca, na środki transportu piachu podstawione przez 
Zamawiającego. 
 
4. Termin i miejsce wykonania zamówienia: 

• Miejsce wykonania zamówienia:  
Zamawiający - Miejski Zakład Komunalny w Giżycku, ul. Suwalska 21, 11-500 Giżycko 
Wykonawca – miejsce odbioru piasku wskazane w ofercie przez Wykonawcę (lokalizacja 
Żwirowni, którą dysponuje).  

• Termin wykonania zamówienia: 
w okresie obowiązywania umowy od  1 listopada 2019 do 31 marca 2020 r.  
 
5. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 
• Cena: 100 % - kryterium oznacza najniższą cenę za całość zamówienia. 
 
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. Miejsce, sposób i termin składania ofert: 
Ofertę należy złożyć do dnia 1 października 2019 roku (wtorek) do godziny 10:00 w formie 
pisemnej, w języku polskim, na wymaganym formularzu ofertowym stanowiącym – załącznik nr 1 
wraz z podpisanym (zaakceptowanym ) wzorem umowy stanowiącym – załącznik nr 2 oraz wykazem 
żwirowni stanowiącym – załącznik nr 3, w siedzibie Zamawiającego: 

Miejski Zakład Komunalny, 
ul. Suwalska 21, 
11-500 Giżycko.  

Formularz musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą 
reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy 
organizacji firmy oferenta. 
Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego i opatrzona napisem: „Oferta na  zakup 
piasku do zimowego utrzymania dróg i chodników dla MZK Gi życko” nie otwierać przed 
01.10.2019 r. do godz. 10:15”. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 października 2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego. 
 
9. Osoba do kontaktu w sprawie postępowania: 

Paweł Milewski – kierownik sekcji ds. technicznych 
tel. 667 166 682, email: pawel.milewski@mzk.gizycko.pl 

 
 
Szanowni Państwo. 
Klauzula informacyjna. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję:  
Administrator danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zakład Komunalny w Giżycku, ul. Suwalska 21 11-500 Giżycko. Można się z nami kontaktować w 
następujący sposób: listownie: ul. Suwalska 21, 11-500 Giżycko, przez pocztą elektroniczną mzk@gizycko.pl, telefonicznie: 798 112 435 
Inspektor ochrony danych. Wyznaczony przez Dyrektora MZK inspektor ochrony danych przyjmuje uwagi pod adresem e-mail: iodo@mzk.gizycko.pl 
Cele i podstawy przetwarzania. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie na mocy przepisów obowiązującego prawa. 
Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do 
usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; prawo 
do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. 


