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Zamawiający:
Gmina Pasłęk - Urząd Miejski w Pasłęku
pl. Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk
NIP 5783052813, REGON 170748146
tel. (55) 248-20-01
e-mail: paslek@paslek.pl

ZAPROSZENIE do składania ofert

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(t.j.  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Urząd Miejski w Pasłęku, pl.  Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk 
zaprasza do złożenia oferty na: Zakup i dostawę woreczków na psie odchody

I. Przedmiot zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia  jest  zakup  i  dostawa  woreczków  na  psie  odchody  (zapas  do 
dystrybutorów) zgodnie ze specyfikacją przedstawioną poniżej.

II. Szczegóły zamówienia:  

1. Ilość  woreczków  : 20.000 szt.

2. Cechy techniczne i jakościowe:  

a) woreczki  wykonane  z  nieprzezroczystej,  biodegradowalnej  folii,  opatrzone 
nadrukiem  o  ich  przeznaczeniu  oraz  instrukcją  użycia  w  formie  symboli 
rysunkowych, 

b) wymiary  woreczków:  ok.  20  cm  x  36  cm,  posiadające  otwory  na  wieszaki  o 
rozstawie około 13 cm. 

III.Warunki gwarancji:  

1. 12 miesiące od daty dostarczenia ww. woreczków.

2. Wadliwie wykonane woreczki wymienione na nowe, na koszt producenta w terminie 14 
dni od daty zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.

IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia:  

1. Termin wykonania zamówienia: 21 dni od otrzymania zamówienia.

2. Miejsce  dostawy:  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej,  ul.  Bohaterów 
Westerplatte 10A, 14-400 Pasłęk.

V. Wymagania dotyczące oferty:  

Oferta  winna zawierać  cenę  brutto  (netto  + podatek  VAT) wraz  z  wskazaniem kosztów 
transportu, specyfikacje produktu oraz zdjęcia poglądowe woreczków na psie odchody.

VI. Kryteria wyboru oferty:  

Kryteria oceny – 100% cena.

VII.Miejsce i termin składania oferty:  

Ofertę  należy  przesłać  na  adres  e-mail:  marzena.brzozowska@paslek.pl,  w  terminie  do 
27.11.2020 r. do godz. 15:00 (liczy się data wpływu).

mailto:paslek@paslek.pl


VIII. Informacja o wyborze ofert  

Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
wysłana drogą e-mailową oferentom.

IX. Osoba do kontaktu:  

Brzozowska  Marzena  –  Młodszy  Referent  ds.  gospodarki  odpadami  komunalnymi  w 
Referacie Budownictwa i  Gospodarki  Komunalnej  w Urzędzie Miejskim w Pasłęku, tel. 
(55) 248-20-01 wew. 73, 784-983-889, e-mail: marzena.brzozowska@paslek.pl.

Burmistrz Pasłęka

                   dr Wiesław Śniecikowski
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