
Regulamin postępowania 
 

1. Organizatorem postępowania są Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia spółka z o. o, z siedzibą 

w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz, zarejestrowana w Rejestrze 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000010351, kapitał zakładowy 64 028 500,00 zł, Regon 870485618, NIP 876-18-72-491. 

2. Oferty należy składać w siedzibie Spółki, w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 28/30, 

w sekretariacie (I piętro budynku). 

3. Termin składania ofert – 7 października 2019 r., godzina 12.00. 

4. Publiczne otwarcie złożonych ofert odbędzie się w siedzibie Spółki, w Grudziądzu przy 

ul. Mickiewicza 28/30, w sali konferencyjnej (III piętro budynku), dnia 7 października 2019 r. 

o godzinie 12.10. 

5. Oferty należy składać pisemnie, w języku polskim, w zamkniętych kopertach. Wszystkie 

strony oferty powinny być podpisane przez osoby uprawnione do złożenia oferty. 

6. Oferta powinna zawierać: 

a. Imię i nazwisko  lub nazwę podmiotu składającego ofertę, 

b. Adres siedziby / korespondencyjny, 

c. Imię i nazwisko oraz nr telefonu osoby uprawnionej do kontaktu w przedmiotowej 

sprawie, 

d. Cenę oferty (z uwzględnieniem 23% podatku VAT). 

7. Uczestnik postępowania pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

8. Poszczególni uczestnicy postępowania mogą złożyć tylko jedną ofertę. 

9. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi w 100% cena. 

10. Cena oferty nie może być niższa niż podana cena minimalna (1 845 000,00 zł brutto). 

11. Po otwarciu ofert organizator dokona oceny ofert i w terminie 14 dni powiadomi o wybranej 

ofercie uczestnika, który złożył ofertę najkorzystniejszą, a pozostałych uczestników 

postępowania o jego wyniku, z zastrzeżeniem pkt 13.  

12. W przypadku otrzymania dwóch lub więcej ofert organizator zastrzega sobie prawo 

do możliwości przeprowadzenia drugiego etapu postępowania w formie ustnej licytacji, do 

którego zostaną zaproszeni wszyscy oferenci. W przypadku braku potwierdzenia chęci 

udziału w licytacji przez co najmniej dwóch oferentów, licytacja się nie odbędzie. Jako 

wiążąca będzie uznawana cena oferty pisemnej.  

13. Licytacja, o której mowa w punkcie 12, będzie się odbywać w następujący sposób: 



a. Organizator poinformuje uczestników postępowania o terminie i miejscu 

przeprowadzenia licytacji oraz warunkach licytacji. 

b. Licytację przeprowadza komisja, składająca się z dwóch przedstawicieli organizatora. 

c. Cenę minimalną stanowi cena najkorzystniejszej złożonej oferty. 

d. Wysokość minimalnego postąpienia ustala się na 3000 zł brutto. 

e. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika licytacji, gdy inny uczestnik zaoferował 

cenę wyższą. 

f. Uczestnicy licytacji zgłaszają ustnie postąpienie w stosunku do ceny minimalnej. 

Wybór oferty w wyniku licytacji następuje z chwilą przybicia.  

Do przybicia dochodzi na skutek  trzykrotnego wywołania ceny przez organizatora 

zaoferowanej przez oferenta uczestniczącego w licytacji z uwzględnieniem 

dokonanych postąpień. 

g. Komisja zamyka licytację i ogłasza imię i nazwisko albo firmę, która licytację wygrała 

oraz wylicytowała najwyższą cenę. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego postępowania.   

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek 

oferty. 

 


