
Załącznik nr 5
do Regulaminu zamówień publicznych

Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
dla zamówień o wartości netto mniejszej niż 130 000 złotych

Gmina Staszów
28-200 Staszów, ul. Opatowska 31,

www.staszow.pl

……………………………….
(komórka organizacyjna Urzędu)

tel. (15) 864-20-14, fax (15) 864-83-04
e-mail: ........................

adres strony internetowej postępowania:………………………….

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

„Modernizacja  i  serwisowanie  przydomowej  oczyszczalni  ścieków  przy  budynku  nr  22,
w miejscowości Wola Osowa, gmina Staszów”.

                                                                                          (podać nazwę zamówienia)

Rodzaj zamówienia:  usługa
 (usługa/dostawa/robota budowlana)

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja i serwisowanie przydomowej oczyszczalni ścieków 
przy budynku nr 22,  w miejscowości Wola Osowa, gmina Staszów”.

Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację oraz usługi serwisowe mające na celu utrzymanie
we  właściwym  stanie  technicznym  przydomowej  oczyszczalni  ścieków  przy  budynku  nr  22,
w miejscowości Wola Osowa,  gmina Staszów: 
Modernizacja:
1.  Dobudowanie  do  istniejącej  oczyszczalni  zbiornika  dwukomorowego  jako  osadnika
i  zwiększenie  komory  napowietrzającej  z  jednoczesnym  wykonaniem  drenażu  rozsączającego
o większej powierzchni rozsączania.
 Usługi serwisowe obejmują między innymi: 
1. Bieżąca kontrola poziomu osadu czynnego w oczyszczalni.
2.  Usuwanie  (wg  potrzeb)  nieczystości  z  kraty  koszowej,  komory  osadu  czynnego,  osadnika
wtórnego i filtra doczyszczającego przy zachowaniu stałego poziomu cieczy.
3.  Usuwanie  (wg  potrzeb)  osadu  zgromadzonego  na  dnie  zbiornika  przy  zachowaniu  stałego
poziomu cieczy w zbiorniku. 
5. Czyszczenie (wg potrzeb) filtra na rurze wylotowej z oczyszczalni.
6. Czyszczenie (wg potrzeb) filtra dmuchawy napowietrzającej.
7. Kontrola ilości zużytej wody pod kątem ilości dopływu ścieków do bioreaktora.
8. Kontrola jakości ścieków surowych pod kątem obecności w ściekach nadmiernej ilości substancji
agresywnych,  nieulegających  biodegradacji,  takich  jak:  (wybielacze,  antybiotyki,  skropliny
z kotłów kondensacyjnych itp).
9. Kontrola szczelności instalacji w zakresie przedostawania się do instalacji wód deszczowych.
10. Kontrola szczelności połączeń przewodów doprowadzających ścieki do oczyszczalni.
11. Kontrola drożności wentylacji bioreaktora.
            a) sprawdzanie nastawy pracy dmuchawy napowietrzającej,
            b) sprawdzanie prawidłowej pracy dyfuzora napowietrzającego.
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2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia: 
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać:
 osobiście  - w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, pok.

Nr 12
 telefonicznie pod numerem tel. 15 864 83 38,
 e-mailem: janwasilewski@staszow.pl
 …………………………..

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: 
     Jolanta Klimek -  Kierownik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska,
     Jan Wasilewski - Inspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska.

3. Termin wykonania zamówienia: 
Wymagany/ pożądany termin realizacji zamówienia:

     Modernizacja: Do 29.07.2022 r.
 Usługi serwisowe: Od dnia podpisania umowy do  31.12.2022 r.

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
Są  uprawnieni  do  wykonywania  działalności  będącej  przedmiotem  zamówienia,  posiadają
niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponują  potencjałem  technicznym  i  osobami
umożliwiającymi  wykonanie zamówienia.

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
     Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana
      jako oferta najkorzystniejsza.

                                                                    (podać kryteria wyboru inne niż cena)

....................................................................................................................................................................

6. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty  należy  składać  w  siedzibie  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Staszowie,  28-200  Staszów,
ul.  Opatowska 31,  sekretariat-pokój  104 osobiście,  pocztą  lub przesłać  faksem na nr (15) 864-83-04
lub………………………………………….…. terminie do dnia  29.06.2022 r. do godz. 12.00.
(opisać miejsce i sposób przekazania oferty elektronicznie)

Oferta  winna być sporządzona  na „Formularzu  oferty cenowej”  –  wzór  w załączeniu  do niniejszego
zaproszenia. 

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnieniu postępowania*:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy,
którego ofertę wybrano zostanie opublikowana/ udostępniona: …………………………………..…..
na stronie internetowej www.bip.staszow.pl lub telefonicznie
najpóźniej w terminie 7 dni od dnia składania ofert.

8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja  o  terminie  i  miejscu  podpisania  umowy zostanie  przekazana  wykonawcy,  którego  ofertę
wybrano telefonicznie
                                                         (podać sposób przekazania)

 Staszów, dnia 20.06.2022 r.                                   
                Z up. Burmistrza
                 dr Ewa Kondek

           Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy
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