
  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. 
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TK/83/2020 

 

dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę systemu korkowania przewodów kanalizacyjnych Lampe 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:  

systemu korkowania przewodów kanalizacyjnych Lampe - 

Lampe korki niskociśnieniowe 1-2 bar (naprawialne): 

TYP 1-300 eco wykonanie standardowe 100-300mm ilość – 3szt. 

TYP 1-400 eco wykonanie standardowe 200-400mm ilość – 2szt. 

Armatura bezpieczeństwa 1 bar seria Eco ilość – 3szt 

Wąż napełniający 1 bar – 5m seria Eco – 3 szt. 

na adres:  PWiK Sp. z o.o.  44-300 Wodzisław Śl. ul. Marklowicka 15  

2. Zamówienie należy wykonać w terminie 2 tygodnie od daty zamówienia 

3. Ofertę należy: 

- przesłać pocztą w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie opisanej "Zapytanie ofertowe nr TK/83/2020 na 

dostawę systemu korkowania przewodów kanalizacyjnych Lampe " na adres PWiK Sp. z o.o. ul. 

Marklowicka 15, 44-300 Wodzisław Śląski do dnia 09.11.2020r., decyduje data wpływu, lub 

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

TK/83/2020 na dostawę systemu korkowania przewodów kanalizacyjnych Lampe " do dnia 10.11.2020r. do 

godz. 9:00, lub 

- przesłać faksem na numer 32 456 38 80 do dnia 10.11.2020r. do godz. 9:00 lub 

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

zapytania ofertowego, do dnia 10.11.2020r. do godz. 9:00 

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

5. Cena powinna zawierać koszt dostawy do magazynu Zamawiającego 

6. Osoba do kontaktu, Marek Szuścik 500 012 874 

7. Przedmiot zamówienia powinien mieć gwarancję co najmniej 12 miesięcy; warunki gwarancji muszą być 

bezwzględnie podane w ofercie. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn 
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