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Leżajsk, dn.30.01.2019 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

                 Dostawa wody mineralnej 

         ZO.2601.1.2019      do Urzędu Miejskiego w Leżajsku 

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16) wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej 

w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. 

 

Zamawiający:  

Miasto Leżajsk: 37-300 Leżajsk, ul. Rynek 1, NIP: 816-16-73-010 

Telefon: /017/ 242-73-33,  Faks: /017/ 242-73-33, e-mail: uml@miastolezajsk.pl  

 

Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne dostarczanie średniozmineralizowanej, 

niegazowanej oraz lekko gazowanej wody mineralnej. 

1. woda źródlana w butlach 18,9 - 19 litrowych, 

2. wolnostojący dystrybutor ciepłej i zimnej wody, 

3. naturalna woda mineralna – gazowana o poj. 0,33l, (szkło) lub 500 ml. (pet) 

4. naturalna woda mineralna – niegazowana lub lekko gazowana o poj. 0,33l, (szkło) lub 500 

ml. (pet) 

5. kubki jednorazowe – op.500 szt. 

 

Wymagania Zamawiającego: 

1. Woda źródlana odpowiadająca pod względem jakości wymaganiom polskich norm, 

a w szczególności Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie 

naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych - 

Dz.U.2011.85.466 z dnia 2011.04.22 z późniejszymi zmianami oraz posiadającą certyfikat 

bezpieczeństwa zdrowotnego HACCP. Właściwości organoleptyczne: smak, zapach - 

neutralny, barwa - przejrzysta, bez osadu. 

2. Butle 19 litrowe posiadające atest PZH (dopuszczenie butli do używania w celach 

spożywczych), zabezpieczone folią termokurczliwą, oznakowane terminem przydatności 

do spożycia oraz numerem partii. 

3. Wolnostojący dystrybutorów ciepłej i zimnej wody, o zakresie temperatur: woda gorąca 

max 95°C, woda schłodzona min. 10°C (bez regulatora temperatury), wyposażony w dwa 

kraniki, jeden do ciepłej wody, drugi do zimnej wody 

4. Butelki do wody otwierane - twist off, 

5. Kubki jednorazowe - plastikowe, 

6. Sanityzacja urządzenia, 4 razy w roku, 

7. Przedstawić atesty PZH na proponowane produkty, 

 
Zapotrzebowanie Zamawiającego: 

1. ok. 55 szt. butli o poj. 18,9 – 19 litrów, 

2. ok. 1000 szt. butelek z wodą gazowaną, niegazowaną lub lekko gazowaną, 

3. ok. 600 szt. kubków jednorazowych, do wody zimnej o poj. 0,20l-0,27l. 
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W/w. ilości są szacunkowe, określone na potrzeby sporządzenia oferty.  

Ilość zamawianego asortymentu może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Zamawiający 

będzie się rozliczał wg zakupu faktycznej ilości zakupionego towaru. Zamawiający będzie 

zgłaszał w sposób umówiony z Wykonawcą, zapotrzebowanie z określeniem terminu dostawy 

oraz ilościami zamawianego asortymentu. 

 

Informacje dotyczące płatności 

Należności za realizację zamówienia będą płatne przelewem na podstawie faktury VAT 

wystawionej przez Dostawcę z 14-to dniowym terminem płatności każdorazowo po 

dostarczeniu partii asortymentu, lub na koniec miesiąca. Zamawiający oświadcza, że 

Dostawca może wystawiać faktury VAT bez wymaganego podpisu Zamawiającego na 

fakturze. 

 

Informacja o wyborze oferty: 

1. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na 

stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń, zaś Oferent, którego oferta zostanie wybrana 

zostanie powiadomiony faksem lub pocztą. 

2. Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa. 

 

Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

1. Wypełniony formularz cenowy – zgodnie z załącznikiem nr 1, 

2. Wypełniony formularz oferty – zgodnie z załącznikiem nr 2, 

3. Parafowany projekt umowy – zgodnie z załącznikiem nr 3. 

 

Miejsce i termin złożenia oferty: 

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym podpisanym przez osobę uprawnioną, 

stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego do dnia 13.02.2019 r. do godz. 

12:00, w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie opisanej napisem: 

,,Dostawa wody mineralnej do Urzędu Miejskiego w Leżajsku”. 
na adres: 

Urząd Miejski w Leżajsku,  

ul. Rynek 1,  

37-300 Leżajsk  

e-mailem na adres: uml@miastolezajsk.pl 

 

Zapytania o przedmiot zamówienia: 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela w godzinach pracy 

Urzędu Pan Grzegorz Korasadowicz, Kierownik Zespołu Obsługi Urzędu Miejskiego 

w Leżajsku tel. 17 242 73 33 wew.114., 509603483 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie 

powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. 

 

Załączniki: 

1. Formularz cenowy 

2. Formularz oferty 

3. Wzór umowy 

Burmistrz Leżajska 

 (pieczęć i podpis) 
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