
 

Załącznik Nr 4 do Regulaminu 

Gmina Bedlno 

Bedlno 24, 99-311 Bedlno 

Znak sprawy ZP.271.1.8.2020 

Bedlno, dn. 5.10.2020 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zaproszenie do złożenia oferty na 

Zakup pomp do hydroforni: 

Część 1. Zakup pompy głębinowej Omnigena SPO 30-8 z przyłączem kołnierzowym. 

Część 2. Zakup pompy głębinowej  Omnigena SPO 46-6  z przyłączem kołnierzowym. 

 Część 3. Zakup pompy głębinowej  GCA.7.04  z silnikiem  6 cali 26 kW, z przyłączem 

kołnierzowym,  z wbudowanym czujnikiem temperatury. 

Część 4. Zakup pompy poziomej: pompa jednostopniowa monoblokowa 80PJM200 

15,0kW/2900 DMc, IE3, KTL    wirowa odśrodkowa normalnie ssąca    pompa żeliwna pokryta 

powłoką antykorozyjną wykonaną w technologii kataforezy (KTL)    uszczelnienie mechaniczne 

DMc    króciec ssący: DN100    króciec tłoczny: DN80    silnik IE3, 3x400V/50Hz. 

 

Dane Zamawiającego: 

Gmina Bedlno  

Bedlno 24 99-311 Bedlno  

NIP: 7752406180 

Tel. 24 282 17 70 

Fax.: 24 282 17 50 

http://ugbedlno.bip.org.pl/ 

Opis przedmiotu zamówienia:  

Część 1. Zakup pompy głębinowej Omnigena SPO 30-8 z przyłączem kołnierzowym. 

Część 2. Zakup pompy głębinowej  Omnigena SPO 46-6  z przyłączem kołnierzowym. 

 Część 3. Zakup pompy głębinowej  GCA.7.04  z silnikiem  6 cali 26 kW, z przyłączem kołnierzowym,  z 

wbudowanym czujnikiem temperatury. 

Część 4. Zakup pompy poziomej: pompa jednostopniowa monoblokowa 80PJM200 15,0kW/2900 DMc, IE3, 

KTL    wirowa odśrodkowa normalnie ssąca    pompa żeliwna pokryta powłoką antykorozyjną wykonaną w 

technologii kataforezy (KTL)    uszczelnienie mechaniczne DMc    króciec ssący: DN100    króciec tłoczny: 

DN80    silnik IE3, 3x400V/50Hz. 

 



 

Termin wykonywania zamówienia: do 30 listopada 2020r. 

Warunki udziału w postępowaniu (Wymagania Zamawiającego): 

Zamawiający nie określa wymagań. 

Sposób obliczenia ceny: 

Cena oferty powinna być przedstawiona w złotych polskich. Należy ją również określić 

w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać 

wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać 

w zapisie słownym oraz liczbowym w ,,Formularzu oferty” (załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego). 

Kryteria oceny ofert: Cena – 100% 

Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. Oferta musi być napisana w języku polskim, pismem czytelnym.  

2. Ofertę stanowi wypełniony druk ,,Formularz oferty”- załącznik nr 1 do zapytania 
ofertowego. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść 
musi być zgodna z formularzami załączonymi do zapytania.  

3. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami.   
 

4. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część lub dwie części lub trzy części  lub cztery części.  

Miejsce i termin składania ofert: 

1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ug@bedlno.pl 
 

lub 
 

2. w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Bedlno od poniedziałku do piątku 
w godzinach urzędowania. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami 
w zamkniętej kopercie, która powinna być zaadresowana na Zamawiającego z dopiskiem: 
” Zakup pomp”. 

 

Termin składania ofert upływa dnia  8 października 2020r. o  godz. 15.00 

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty - załącznik Nr 1 

 

Wójt Gminy 

/-/ Józef Ignaczewski 

mailto:ug@bedlno.pl

