
 
 

Radom, dnia 20.07.2022r. 
 
 
 

Zaproszenie do złożenia oferty  
 

 

  Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę 
wody mineralnej o pojemności 1,5l na rok 2022/2023. 
 
Opis zamówienia. 
1. Zamówienie obejmuje sprzedaż wraz z dostawą wody mineralnej (gazowanej, lekko 

gazowanej i niegazowanej) zaoferowanej przez Dostawcę w przewidywanej ilości 
56952 szt. / rok. Woda mineralna średnio zmineralizowana o zawartości składników 
mineralnych od 500 do 1500 mg/l, przy czym zawartość sodu nie może przekraczać 30 
mg; w butelkach plastikowych typu PET o pojemności 1,5l. Woda winna być klarowna, 
bez osadu na dnie butelki, o neutralnym smaku i zapachu. Na etykiecie znajdującej się 
na butelce winny znajdować się informacje dot. nazwy producenta/dostawcy wraz 
z adresem, nazwy produktu, nazwy źródła, z którego woda pochodzi i zawartości 
składników mineralnych, informacji, że woda posiada aktualne atesty higieniczne oraz 
dopuszczenia wydane przez jednostki uprawnione do kontroli jakości wody mineralnej, 
daty przydatności do spożycia. 

2. Dostawy wody będą odbywały się w okresie 12 m-cy od podpisania umowy.  
3. Zamówienia poszczególnych partii (od 2 do 4 palet jednorazowo) będą dokonywane 

e-mailem, a realizacja powinna być wykonana w terminie do 5 dni od otrzymania 
zamówienia. 

4. Dostawa wody będzie rozliczana fakturami częściowymi, po każdej dostawie.  
5. Dostawy wody będą się odbywały na koszt Dostawcy. 
6. Dostawca ma zagwarantować stałość cen jednostkowych przez cały okres dostaw. 
 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Zamówień Publicznych i Zakupów 

tel. 48 380-20-16. 

Dostawa wody do siedziby PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu ul. Witosa 94 – 

Magazyn. 

Prosimy o przesłanie oferty cenowej na załączonym formularzu ofertowym oraz specyfikacji 
oferowanego przez Państwa produktu, certyfikatu bądź decyzji GIS na adres: 
a.socha@radkom.com.pl do dn. 25.07.2022r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki:      

1. załącznik nr 1 – formularz ofertowy  
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Załącznik nr 1 

Data  

 

Nazwa firmy: 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Dostawa wody mineralnej  

 

 Ilość Cena netto za sztukę Razem Czas realizacji 

Woda mineralna 1,5l 56952 szt.    

 

Dane osoby do kontaktu w sprawie oferty: 

 

…………………………………………………. 

 
 

 


