
  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.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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     Nazwa i adres oferenta 

 
DG/112/2021 

 

dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę i montaż opon  : 

- Ozka 10,00/75-15,3 12PR KN52  przeznaczone do ładowarki Locust  w ilości -4 szt, 

-  Michelin Power CL 480/80 -26 IND  18,4-26   167 A8 do koparek JCB 3CX w  ilości  4 sztuk, 

- Galaxy 405/70-20 152AM  do koparki JCB 3CX w ilości 2 sztuk. 

Montaż i wyważenie do ładowarki Locust odbywa się na terenie Oczyszczalni ścieków Karkoszka   

ul. Czyżowicka 131 w Wodzisławiu Śl. 

Montaż i wyważenie do koparek JCB 3CX odbywa się na terenie bazy PWiK ul. Marklowicka 15 w 

Wodzisławiu Śl. 

 
 

1. Zamówienie należy wykonać w terminie  5dni od daty zamówienia 

2. Ofertę należy: 

- przesłać pocztą w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie opisanej "Zapytanie ofertowe nr DG/112/2021 

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

27.09.2021, decyduje data wpływu, lub 

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

  DG/112/2021  na „dostawę opon  " do dnia 28.09.2021 do godz.9:00, lub 

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

zapytania ofertowego, do dnia 28.09.2021 do godz. 9:00 

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

4. Cena powinna zawierać koszt dostawy montażu wraz z dojazdem, oraz odbioru zużytych opon. 

5. Osoba do kontaktu, Stempniak Andrzej 785 720 001 

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

być bezwzględnie podane w ofercie. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn 

8. Uwagi ............................................................................................................................................. 
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