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Reguły, 19 maja 2020 r 

 

ZP.271.1.703.2020 

 

ZAPROSZENIE WYKONAWCÓW  

DO SKŁADANIA OFERT 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w oparciu o zapisy  „Zarządzenia 

Nr 79/2014 ze zm. Wójta Gminy Michałowice  z dnia 16 kwietnia 2014 r., z wyłączeniem przepisów 

ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), na mocy art. 

133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 4 cytowanej Ustawy, na usługi:  

 

 

„Płukania, czyszczenia, udrażniania oraz monitoringu sieci kanalizacyjnej na 

terenie Gminy Michałowice” 

 

Nazwa i adres Zamawiającego:  

Gmina Michałowice, Urząd Gminy Michałowice, Reguły ul. Reguły ul. Aleja Powstańców 

Warszawy 1, 05-816 Michałowice, tel. 22 350 91 91, e-mail: sekretariat@michalowice.pl 

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy  do dnia 30 listopada 2020 roku 

W przypadku rozpoczęcia realizacji usługi w trakcie miesiąca, Wykonawca za niepełny miesiąc 

wykonywania prac obliczy cenę proporcjonalnie do ilości dni kalendarzowych z danego 

miesiąca, w którym wykonywana będzie praca. 
 

Termin składania ofert: do dnia  27  maja 2020 r. do godz.: 10.00. 

 

Szczegółowe wymagania jakie mają spełnić Wykonawcy ubiegający się o niniejsze 

zamówienie oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w „Zapytaniu 

ofertowym” oraz „Projekcie umowy” stanowiących załączniki do niniejszego zaproszenia. 
 

 

Niniejsze zaproszenie do złożenia oferty: 

 

a) nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem                          

o zamówieniu w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych; 

b) nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów Prawa zamówień 

publicznych; 

c) nie kształtuje zobowiązania Wójta Gminy Michałowice do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Wójt 

Gminy Michałowice zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, bez wyboru którejkolwiek ze 

złożonych ofert. 
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Zamawiający informuje, że treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot umowy, 

wysokość wynagrodzenia, oraz imię i nazwisko Wykonawcy stanowią informację publiczną 

w rozumieniu art. 1 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, 

która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, jak również, iż dane o zawartej 

umowie publikowane są w rejestrze umów na stronie BIP Urzędu Gminy.  

 

Zamawiający zastrzega, że oferowana cena w złożonej przez Wykonawcę ofercie stanowi informację 

publiczną w rozumieniu przepisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku 

zastrzeżenia jej przez Wykonawcę jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, jego 

oferta zostanie odrzucona. 

 

 

Serdecznie zapraszamy do składania ofert w niniejszym postępowaniu oraz w innych 

postępowaniach ogłaszanych przez Urząd Gminy Michałowice. 

 

 
                  Z poważaniem 

 

                                                                                               Zastępca Wójta Gminy Michałowice 

                                                                                                                     /-/ 

                                                                                                             Jerzy Sierak 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu: 

1. Zapytanie ofertowe 

2. Formularz ofertowy 

3. Oświadczenie  

4. Projekt Umowy 

5. Wykaz usług 

6. Wykaz sprzętu 

 


