
  załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania zamówień  

o szacunkowej wartości poniżej 30.000 euro netto 

w PWiK Sp. z o.o. 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie nr 37/2017  z dnia 15.12.2017r.  w sprawie udzielania zamówień o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30.000 euro                                           
w PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. - wersja zgodna z aneksem z 17.01.2019r. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1/1 

 
DG/3/2021 

 

dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę styropianu grafitowego.  

 

 

I. Przedmiotem zamówienia jest:  

Dostawa styropianu grafitowego o współczynniku w zakresie od 0,031 W/mK do 0,032 W/mK  w następującej 

ilości: 

 

lp Rodzaj styropianu  Ilość m
2
 

1. Styropian grafitowy grubości 10 cm 2200 

2. Styropian grafitowy grubości 5 cm 2200 

 

II. Ofertę należy: 

- przesłać pocztą w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie opisanej "Zapytanie ofertowe nr DG/3/2021  na 

dostawę styropianu" na adres PWiK Sp. z o.o. ul. Marklowicka 15, 44-300 Wodzisław Śląski do dnia 

12.01.2021r., decyduje data wpływu, lub 

- złożyć w Kancelarii Spółki w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie opisanej "Zapytanie ofertowe nr DG/3         

/2021   na dostawę styropianu " do dnia 13.01.2021r. do godz. 9:00, lub 

- przesłać faksem na numer  32 456 38 80 do dnia 13.01.2021r. do godz. 9:00, lub 

- przesłać drogą elektroniczną na adres poczta@pwik-wodzislaw.pl podając w tytule nazwę i numer zapytania 

ofertowego, do dnia 13.01.2021r. do godz. 9:00 

III. Oferty należy składać wyłącznie w złotych polskich netto (PLN). 

IV. Zaoferowany styropian musi posiadać: 

 - Deklarację Zgodności - wystawioną przez producenta, 

 - Atest Higieniczny PZH. 

V. Uwagi:  

a) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia do 10% wartości przedmiotu 

zamówienia do dnia 28.02.2021r. przy zachowaniu cen ofertowych. 

b) Materiał należy dostarczyć na koszt Oferenta w transzach po minimum 20m
3 

każda do 2 dni od otrzymania 

pisemnego zamówienia. Całość dostaw zostanie zrealizowana do 28.02.2021r. 

c) Płatność za dostawę poszczególnych transz przedmiotu zamówienia następować będzie  w formie 

przelewu na konto Wykonawcy, w ciągu 21 dni od otrzymania faktury VAT z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności (split payment) 

VI. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

 

 
Sprawę prowadzi: 

Mirosław Kuczok 

tel. 500043413 

e-mail: mirek.kuczok@pwik-wodzislaw.pl 

 

mailto:poczta@pwik-wodzislaw.pl

