
         Przywidz , dnia 17.12.2012 

 

         - OFERENCI- 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na świadczenie w 

2013 roku usług polegających na poborze prób wykonywanie analiz: 

1) Ścieków oczyszczonych pobieranych z terenu oczyszczalni gminnej w Przywidzu w 

zakresie wskaźników: 

� BZT5 

� ChZTcr 

� Zawiesina ogólna 

Z częstotliwością 2 razy / rok; 

2) Osadu ściekowego pobieranego z miejsca wskazanego przez pracownika gminnej 

oczyszczalni w zakresie wskaźników wymienionych w §5 ust. 1 Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie komunalnych osadów 

ściekowych ( Dz. U. z 2010r. Nr 137 poz. 924) z częstotliwością 2 razy / rok. 

Ofertę należy założyć w jeden z niżej podanych sposobów: 

- przesłać na adres e-mail : sekretariat@przywidz.pl 

- przesłać na nr faxu : (58) 682 52 25 

- przesłać pocztą na adres : Urząd Gminy Przywidz,  ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, 

- złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Przywidz , ul. Gdańska 7 , 83-047 Przywidz( sekretariat) 

W ofercie proszę uwzględnić cenę netto oraz brutto usługi z wyszczególnieniem poszczególnych jej 

składników (ceny poboru próbek, ceny analizy poszczególnych wskaźników) oraz załączyć dokumenty 

poświadczające dysponowanie laboratorium z akredytacją PCA lub oświadczenie w tym zakresie.  

Termin złożenia oferty upływa 24.12.2012r. o godz. 13.00 ( decyduje data wpływu oferty do siedziby 

Zamawiającego) 

Informacja o rozstrzygnięciu zostanie przesłana  oferentom drogą elektroniczną .  

Dodatkowe informacje można uzyskać u P. Aldony Giczewskiej – tel. ( 58 682 59 90 , e-mail: 

ochrona_srodowiska@przywidz.pl)   

        

       Wójt Gminy Przywidz 

  Marek Zimakowski 



Przywidz , dnia 17.12.2012 

 

         - OFERENCI- 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 Wójt Gminy Przywidz zaprasza do zgłaszania swojej oferty cenowej na świadczenie w 2013 

roku usług w zakresie poboru i wykonywania analiz próbek wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi z wodociągów położonych na terenie gminy Przywidz. 

Zakres badanych wskaźników , miejsce i częstotliwość poboru wody do badań określa załącznik nr 1. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji do harmonogramu poboru prób w zakresie ich 

liczby ( w przypadku wystąpienia  konieczności dodatkowych prób) i miejsca poboru .  

Ofertę należy złożyć w jeden z niżej podanych sposobów: 

- przesłać na adres e-mail : sekretariat@przywidz.pl 

- przesłać na nr faxu : (58) 682 52 25 

- przesłać pocztą na adres : Urząd Gminy Przywidz,  ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, 

- złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Przywidz , ul. Gdańska 7 , 83-047 Przywidz( sekretariat) 

W ofercie należy podać cenę netto oraz brutto usługi pobrania i wykonania analizy dla każdego 

rodzaju próbek wody oraz dołączyć dokumenty poświadczające dysponowanie laboratorium z 

akredytacją PCA bądź stosowne oświadczenie w tym zakresie.  

Termin złożenia ofert upływa 24.12.2012 r. do godz. 13.00 (decyduje data wpływu oferty do siedziby 

Zamawiającego).  

Informacja o  rozstrzygnięciu zostanie przesłana oferentom drogą elektroniczną.  

Dodatkowe informacje można uzyskać u  P. Aldony Giczewskiej – tel. ( 58 682 59 90 , e-mail: 

ochrona_srodowiska@przywidz.pl)   

        

       Wójt Gminy Przywidz 

  Marek Zimakowski 

 

 

 



        Załącznik nr 1 

       do zapytania ofertowego 

     na pobór i analizę prób wody pitnej w 2013 r. 

I.  ZAKRES WSKAŹNIKÓW DO ANALIZY 

1. Monitoring kontrolny na ujęciu  

• jon amonowy , 

• barwa, 

• przewodność, 

• zapach, 

• mętność, 

• pH, 

• bakterie grupy coli, 

• Escherichia coli, 

• mangan, 

• żelazo, 

• azotany, 

• azotyny. 

2. Monitoring kontrolny na sieci 

• jon amonowy, 

• barwa, 

• przewodność, 

• zapach, 

• mętność, 

• pH, 

• bakterie grupy coli, 

• Escherichia coli. 

3. Monitoring  przeglądowy 

• jon amonowy,       

• barwa,      

• przewodność,     

• zapach,      

• mętność,     

• azotany,     

• azotyny,     

• mangan,     

• żelazo,  

• fluor,       

• twardość, 



• chlor, 

• bor,    

• 1,2-dichloroetan      

•  suma trichloroetanu i tetrachloroetanu 

•  glin    

•  benzo(a)piren 

• chrom    

• suma WWA 

• nikiel    

•  bakterie grupy coli 

•  arsen    

•  Escherichia coli 

• selen    

• antymon 

•  srebro    

•  Clostridium perfingens 

• Kadm, 

• ołów,     

•  ogólna liczba mikroorganizmów w 22 o C po 72 h 

• siarczany 

• utleniacze 

• rtęc 

• sód 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Miejsca i terminy poboru prób 

L.p. Nazwa wodociągu Punkt poboru Monitoring 
kontrolny 

Monitoring 
przeglądowy 

1. Gromadzin Ujęcie wody- hydrofornia 02/2013, 07/2013 -------------------- 

  Gromadzin 8 ------------------- -------------------- 

2. Stara Huta Ujęcie wody – SUW 03/2013, 07/2013 ------------------- 

  Klonowo Dolne ------------------- ------------------- 

3. Nowa Wieś 
Przywidzka 

Ujęcie wody – hydrofornia 03/2013 09/2013 

  Majdany 5 ------------------- ------------------- 

4. Ząbrsko Górne Ujęcie wody – hydrofornia 03/2013 ------------------- 

  Marszewska Góra 11 09/2013 ------------------- 

  Jodłowno, sklep ul. Gdańska ------------------- ------------------- 

5. Sucha Huta Ujęcie wody – SUW 02/2013, 07/2013 ------------------- 

  Miłowo 9 ------------------- ------------------- 

6. Borowina Ujęcie wody – SUW 03/2013, 09/2013  

  Borowina , ul. Długa 65 ------------------- ------------------- 

7. Trzepowo  Ujęcie wody – SUW 03/2013, 09/2013 ------------------- 

  Szkoła Podstawowa Trzepowo ------------------- ------------------- 

8. Olszanka  Ujęcie wody – hydrofornia 03/2013, 09/2013 ------------------- 

  Olszanka 16 ------------------- ------------------- 

9. Piekło Górne Ujęcie wody – hydrofornia 02/2013, 09/2013 ------------------- 

  Piekło Górne 6A --------------------- ------------------- 

10. Katarynki Ujęcie wody – hydrofornia 02/2013, 09/2013 ------------------- 

  Katarynki 2 --------------------- ------------------- 

11. Przywidz  Ujęcie wody –SUW 02/2013,07/2013 09/2013 

  Urząd Gminy , ul. Gdańska 7 ----------------------  

  Stacja Paliw, ul. Dolinowa 02/2013, 
09/2013, 12/2013 

------------------- 

12. Kozia Góra Ujęcie wody – SUW 02/2013, 09/2013 07/2013 

  Huta Górna- sołtys ----------------------- ------------------- 

  Szkoła Podstawowa Pomlewo 02/2013, 07/2013 ------------------- 

 

 


