
   

 
 
 
 

Bystrzyca Kłodzka, dnia 26.03.2018r.  
 

 
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej 

na 
Pomoc Techniczną (Asystę) dla projektu pn.: „Rozwój i modernizacja infrastruktury 

wodno-ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka, 2016-2020” 
 
 

I. Postanowienia ogólne  
Zamówienie publiczne poniżej 30 000 euro, nie objęte przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
 
 

II. Beneficjent (Zamawiający) 
 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Kłodzkiej 

ul. Młynarska 4 
57 – 500 Bystrzyca Kłodzka 

NIP: 8811466771 
Tel: /74/ 8111-740 
Fax: /74/ 8114-126 

e- mail: sekretariat@zwik.bystrzyca.pl 
 

 
III. Nazwa projektu i programu z którego planowane jest dofinansowanie: 

 
Projekt pn.: „Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca 
Kłodzka, 2016-2020” został zgłoszony do dofinansowania w ramach 3 naboru w trybie 
konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu II Ochrona 
środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa 
w aglomeracjach (konkurs nr POIiŚ 2.3/3/2016).  
 

IV. Opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi obejmujące pomoc techniczną (asystę) 
w zakresie przygotowania Zamawiającego i Zespołu Zadaniowego, działającego w jego 
strukturze organizacyjnej, do prawidłowego zarządzania, koordynowania i monitorowania 
wszelkich działań i zadań związanych z realizacją projektu pn. „Rozwój i modernizacja 
infrastruktury wodno-ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka, 2016-2020”. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego zapytania – 
załącznik nr 1 OPZ. 
 

V. Podmioty, które mogą ubiegać się o niniejsze zamówienie 
 

Zamawiający, ze względu na ważność i priorytetowość realizacji projektu pn. „Rozwój 
i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka, 2016-2020” 
wymaga, aby każdy Wykonawca, biorący udział w postępowaniu spełnił warunki, o których 
mowa w załączniku nr 2. 
 



   
Niespełnienie warunków j.w. jest jednoznaczne z wykluczeniem Wykonawcy z 
postępowania. 
 

VI. Forma złożenia oferty 
 

Ofertę należy przygotować zgodnie z Załącznikiem nr 5. wraz z ofertą należy przedłożyć 
podpisany Załącznik nr 4 oraz wymagane Załącznikiem nr 2 dokumenty. 
 
Termin ważności oferty: 30 dni. 
 

VII. Kryterium oceny, termin założenia oferty, termin ważności oferty, termin 
realizacji 

 
Kryteria oceny złożonych ofert: 100% cena 
 
Ofertę należy przesłać do dnia. 6.04.2018r. do godziny 15.00. 
 
- na adres pocztowy:         
                                               Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Kłodzkiej 
ul. Młynarska 4 

57 – 500 Bystrzyca Kłodzka,  
z dopiskiem: Pomoc Techniczna (Asysta)  dla projektu  pn.: „Rozwój i modernizacja 

infrastruktury wodno-ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka, 2016-2020” 
 
- na adres e-mailowy: 

sekretariat@zwik.bystrzyca.pl 
 w tytule wpisując: Pomoc Techniczna (Asysta)  dla projektu  pn.: „Rozwój i modernizacja 
infrastruktury wodno-ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka, 2016-2020” 

- faxem na nr: 74 8114 126 , 

w każdym przypadku liczy się data wpływu oferty. 

VIII. Uwagi 
 

Wszelkie pytania zawiązane z niniejszym zaproszeniem należy kierować na adres e-mail: 
sekretariat@zwik.bystrzyca.pl w tytule wpisując: Pomoc Techniczna (asysta) dla projektu 
pn.: „Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca 
Kłodzka, 2016-2020”– pytanie. 
 
Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku. Nie stanowi zapytania ofertowego 
w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania 
przyczyny.  
 
Zamawiający umieści na stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Kłodzkiej www.zwik.bystrzyca.pl informację 
o wyborze Wykonawcy. 
 
Załączniki: 

1. Załącznik nr 1_opis przedmiotu zamówienia OPZ 
2. Załącznik nr 2_warunki jakie musi spełnić Wykonawca ubiegający się o zamówienie, 
3. Załącznik nr 3_wzór umowy, 
4. Załącznik nr 4_ potwierdzenie zapoznania się z zaproszeniem  
5. Załącznik nr 5_ formularz ofertowy 
 


