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Zapytanie ofertowe
postępowanie prowadzone w oparciu o Regu]amin udzielenia zamówień publiczrrych o wartości

nieprzekraczającej wyrażonej w źotych równowartości kwoty 30.000 euro

I. ZamawĘący: Gnina Mochowo
Adres do korespondencji: Mochowo 20, D - 214 Mochowo
LeI.2427633 33, faks 242763178

zelprasza do złożenia ofert cenowych na
zimowe utlzymanie dńg gminnych w sezonie zima20l6/2015 na terenie gminy Mochowo

II. Opis pnedmiotu zamówienia
1. Przedlriotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zimowym utlzymaniu dńg gminnych

na teręnie gminy Mochowo w sezonie zima2016Ptt7.
Zimowe utrzyrnanie dróg gminnych polegać będzie na utrzymaniu ich ptzĄezdności. Utrzymałrie
ptzeiezdności dróg odbywać się będzie poprzez sukces;,.rłme wykonywanie na drogach gminnych
następuiących zabie gów:

- odśnieżanie jezdni (usuwaniu śniegu) na całei szerokości (przejazdtamizpowrotem),
- likwidaĄa zatorówśnieżnych (zasp),

- utrzymy,wanie stałej gotowości do wykonania usługi od chwili podpisania umowy (operatorzy
sprzętu mlusząbyć wyposazeni w telefony komórkowe).

Zabiegi te wykonywane będą przy użycia pługów odśniezrrych lemieszowych na cią4nikach rolrriczych
o mocy min. 100 KM. Zasfrzega się minimalną szerokość odśnieżania 3,0 m oraz apuszrzeńe pługa
(lemiesza) do powierzchni drogi. W celu prawidłowei teallzaql zamówienia ZamawĄący wy,lrraga od
Wykonawcy dysponowania co najmniej jednym pługiem odśnieznym na iedrro zadańe. Ęgalizacia
zamówienia odby,wać się będzie wyłącznie po zgłoszeniu telefoniczrrym lub ustnym przekazanyn; przez
Wójta Gminy lub pracownika Zamałl,,njącego w czasie do 1 godz. od jego otrzymania.

aprócz czynności podstawowyó, do obowiązków Wykonawcy nńeży także niezrłrłoczne przekazywarrie
(za pośrednictwem osób obsługującychpojaztly i sprzęt) osobom upoważnionym ze strony Zamawiaiącego
ilformacji o: aktualnym stanie przejezdłości dróg, czasie rozpoczęcia i zakończenia wykonywarria usługi na
poszczególnych odcinkach dróg, zagrożeńach spowodowanych warunkami atmosferycznymi i innych
zdat zeniach zattw ażonych na drodze.
Zamawnjący podzielił zamówienie na 6 następujących zadań - części:
1. Zadanie nr 1 - obejmuje odśnieżanie dróg gm.innych w następujących miejscowościach: Gozdy,

Adamową Kapuśniki, KokoszczyĘ Śniechy.
2. Zadanie nt 2 - obe|muje odśnieżarrie dróg gminnych w następujących miejscowościach: Ligowo,

Ligówko, OsieŁ Rokicią Florencja.
3. Zadanie nr3 - obejmuje odśnieżanie dróg gmllnych w następujących miejscowościach: Malanowo Stare,

Malanowo Nowe, Malanówko, Chocze{ Dobaczewo, Grabówiec.
4. Zadanie nr 4 - olrejmuje odśnieżanie dróg gminnych w następuiących miejscowościach: Zglenice Dtże,

Zglenice Małą Zglenice Budy, Romatowo, Żukj,ŻóŁtowo,Żturawin, MyszĘ żabi7q,
5. Zadanie nr 5 - obel'muje odśnieżanie dróg gmllnych w następujących miejscowościach: Mochowo,

Mochowo Parcelą Mochowo Nowe, Dobrzenice Duże, Dobrzenice Małe, ZŃszyn, Su_lkowo Rzeczne,
Sulkowo Baria ny, Zurawinek.

6. Zadanie nr 6 - otlejmuje odśnieżarrie dróg gminnych w następul'ących mie|scowościach: Bożewo, Bozewo
Nowe, Crodnią Łukoszyno Biki, Łukoszyn, Bendorzlm, Cieślin, Lisice Nowe, Obręb.

Wykonawca nr.oże ńożyć ofertę na jedną lub kilka części zgodnie z wyborem zazllaczorrym w formularzu
ofertowym.

Wielkość zamówienia luzależńona będńe od panujących warunków atmosferycznych. Odbiór
wykonanej usługi wymaga pisemnego potwierdzenia przez sołtysa lub radnego wsi, w której jest
odśnieżana droga (data oraz ilość efektywnych godzin pracy spTzętabez czasl: prze7nlaczonego na dĄazd
czy usuwanie awarii). Rozliczenie z Wykonawcą za wykananie pracy może się odbywać fakturami lub
rachunkani częściowyrrri wystawionymi nie częściej nź razw miesiąc-u.

2. Terminrea]izacji: obeimuje sezon ńma2016/2017 ńę dfużĄ nż do 30.a4.2a17 t
3. Wzór umowy stanowi zńącznknr 2 do niniejszego zapytańa ofertowego.
4. Wykonawca związany jest ofertą3O dni.
5. Bieg terminu zvviązania ofertąrozpoczynasię vwaz z upływem terminy składania ofert.



6. Do niniejszego postępowałria nie mają zastosowania przepisy ustawy z tlnia 29 sŁycznia 20&1 roku
Prawo zamówień publicznych (Dz, U. z 2013 r. poz.907 ze zan.), zwaną dalej ,,ustawą". Szacunkowa
wartość przednriotu ninieiszego zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt, 8 ustawy.

lII. Warunki udziału w postgpowaniu
O udzielenie zamówienia mogąubiegać się łVykonal^/cyl ktfuzy spehriająnastępujące warunki:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalrro5.'
2. dysponują potencjałem techniczrrym: Warunek ten zostanie spehriony jeżeli Wykona\Ą/ca wykaże, że

dysponuie: co najmniej jednym pługiem odśnieżnyrrr lemieszowym na ciąlniku rolrriczym o mocy min.
100 KM na jedno zadanie, w przypadku składania ofert na więcej nż jedno zadanie musi dysponować
odpowiednio więlszą ilością potenc|ału techniczrrego,

IV. Dokumenty,iakie Wykonawcapowinien zalączyć do ofeĘ:
1. Zantawiający wymaga| abykażda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

1) wypehriony i podpisany przez Wykonawcę formu7arz ofertowy wg zalączonego wzoru formularza
ofertowego

2t wykaz narzędń i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu realiz,aqi
zamówienia.

V. Infonrracie o sposobie porazumiewania się Zamawiaiącego z Wykonawcami oraz pzekazywania
oświadczeń i dokumentów.

1. Wszelkie oświadczeńa, wniosĘ zawiadomieńa otaz infornracje Zamawiając:y i Wykonawcy nrogą
przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
Zamawial'ący podkreśla, ze w celu zachowania reguł równego traktowania Wykonawców nie
przewidul'e udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania o udzielerrie zamówienia
zadaw ane dro ga telefoniczną.

2. Wykonawcą kŁóry lzna za niezbędne uzyskanie wyjaśnień datyczących postępowania o udzielenie
zamówienia, powinien wystąpić zzapytańerłi. do Zamawiającego M/ sposób wskazany w ust. 1.
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VI. Osoby po stronie Zamarwiaiącego uprałvnione do porozumiewania się zWykonawcami
1,. Osobą uprał,nioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyiaśnień dotyczącycht

postępowania w jest Ewa Kopycńska - pracownik Urzędu Cminy w Mochowią tel.242763116.
2. Wykonawca może złvrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie.istotnych war:ułków udzielenia

zamówienia w godzinach ptacy, Ę.: poniedżałeŁ środa - piątek od 7:00 do 15:00 we wtorek od 8:00 do
16:00.

VII. Opis sposobu pnygotowania ofeĘ cenowei
1. Ofertę nŃeży ńożyć w nieprzel'rzystĄ i zamkniętej kopercie unieszczając na nie1' naz;wę i adres

zamawiającego/ rrazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta cenowa, na zadanie pn. ,,Zimowe
utlzymanie dńg gminnych w sezonie zima 2016/ż017 na terenie gminy Mochowo" nie otwierać przed
dniem 01.12.2016 r., godz.15:00.

3, Przes
1- Ofertę należy spotządzić czytelnie, w języku polskim, w oparciu o formularze stanowiące załączniki do

niniejszego zaproszenia.
5. Oferta nie moze zawierać z.nrian ard uzupeŁnień z wyjątkienr tycĘ które wynikają z instrukcji wydarrych

przez Zamavńającego/ lub które są konieczne do korekty błędów popełnionych ptzez Wykona]^/cę.
W tym przypadku dokonane korekty muszą być parafowa7"Le przez osobę lub osoby upraumione do
występowania w imieniu Wykonawcy.

6. Dokurrrenty, których żąda Zamavńającyj mtrsząbyć przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z otygnałem przez osobę lub osoby uprawnione do występowania
w imieniu Wykonawcy, ptzy czp w przlpadku Wykonawców wspólrrie ubiegaiących się o udzielenie
zamówienia otaz \\/ przypadku podniotów trzecich kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadcza77e za zgodność z orygiruńem przezWykonawcę 1ub te
podmioty (zgodnie z wyborem Wl,konawcy).

7. W przypadku, gdy informaqe zawatte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozurrrieniu
przepisów ustawy o zwalLczanful nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zasazega, że ńe
mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, m:nsząbyć oznaczone klauzulą ,,lnformacie
stanowĘce tajemnicę przedsiębiorstwa w rozurnieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 t.
o rwalczanlanieuczciweikonkurencji (Dz. U. z2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zan.)".



8. Zadne dokumenty wchodzące w skład oferty lub przedłożane przed podpisaniem umowy/ w tym
rowńeż przedstawione w fornrie oryginałów, nle podłegają zwrotowiprzezZamawiającego.

9. Wszelkie kosztv związąlę z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
10, Wvkonawca moze wprowadzić zmiany lub wycofać ńożoną ofertę pod warunkiem, że Zał.tawtający

otrzvma pisemrre powiadomienie o wprowadzerriu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu
składania ofert. I{ykonawca nie moze wycotać oferty ani wprowadżć jakichkolwiek zrtian w treści
oferty po upły,wie ternrinu składania ofert.
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VIII. Mieisce składania ofert
1. Ofertę cenową na7eży ńożyć w siedzibie Zamawiającego, U. Urząd Gminy w Mochowie, a9 - 214

Mochowo 2O pok, nr 1,3 w terminie do dnia a1,.1,2.2al6r., godz. 1,5:00.

2. Zaanawtający moze podjąć decyĄęw sprawie u,niewamienia postępowania o udzielenie zamówienia bez_

podania przyczyny.
3. Za termin ńożenia oferty przyimuje się datę i godzinę wpływu oferty doZanavmaiącego.
4. Zanawiający nie przewiduje publiczneisesji otrł,arcia ofert.

IX. Opis sposobu obliczania ceny i warunki płabrości
1. Na załączonym formularzu ofertowym, nńeży przedstawić cenę ofertową brutto za wy,konanie

przedmioLu za m ówienia.
2. Wartość cenową należy podać w źotych polskich cyfuą- z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

oraz słownie.
3. Cena powinna zawietać wszelkie koszty zwtązane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie roz]nczeńapomiędzy Zamawiającyn a Wykonawcą odbywać się będąw ńotychpolskich.
5. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną destał*ę/usługę/rebgĘŁłdgłłrłaną jest obowiązul'ąca

przez cńy okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzaĄi w okresie je1' trwania. Zamawiający
wybierze ofertę odpowiadal'ącą wszystkim postawionylrrr ptzez niego wymogom, o naintzszej cenie łł*b
H*i .

6. Podstawa płatności: rozhczeńe następować będzie za wykonanie przedlrioLu zamówienia
potwierdzone godziny efektywnej ptacy sprzętu. Warułkiem wystawienia faktury lub rachut*aprzez
Wykonawcę jest pisemne potwierdzenie wykonania usługi przez sołtysa lub radnego wsi, ,\^/ któreiiest
odśnieżana droga zawieraiące, co najmniej: datg efektywny czas pracy, rrazwę sprzęfu, miejsce
wykonania usługi i potwierdzenie jei wykonania.

7. Zamawiający nie przewiduie udzielania zahczek na poczet wykonania zamówienia.
8. Nalezność płatna będzie po zakończerri11 1galizaQi zadania (nie częściej jak raz w miesiącu wraz z

dokurrrentami rozliczeniowynri), dgkgnar
przelewem na konto Wykorrawcy, w cią4u 14 dni od daty ofrzymalia przez

Zamawiającego prawidłowo wystawionej fakfuły/ruchulku. Szczegółowe zasady wypłaty
wynagrodzenia zostały przedstawione w Projekcie Umowy, stanowiącym ZńączńkNr 2 do zapytalia.

X. Opis kryteriów wyboru oferĘ,wra]L z podaniem znaczeniaĘch kryteriów i sposobu oceny ofert-l,. Zamawiaiący wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert spośród ofert nie
podlega jących odrzu ceni u.

2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostarrie dokonany według następujących kryteriów:

Lp. Kryterium Liczba punktów (waga)
1 Cena 100

SLIMA 100

3. W kazdym z kryteriów ocena będzie dokonarra z dokładrrością do dwóch miel'sc po przecinku.
4. Punkty przyzrrarre rĄ/ poszczególnych kryteriach danej oferty zostaną do siebie dodane.
5. Zantawtający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała naiwiększą liczbę punktów.

XI. Infonrracie o fonrralnościach
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzysLniejszej oferty, Zamawiający zawiadomiwszystkich Wykonawców,

którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
2. Zamawialący z'alvwze umowę z wybrarrym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze

Wykonawcy, ale nie późnlejnż w terminie związ,ania ofertą.
3. Przed, podpisaniem umowy wybnny Wykonawca pnedłoży:

1) *tuahy odpis z wła i
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4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy/ Zamawiający
wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzańa tch ponovmej
oceny.

5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawne| ol.reślone
w przepisach Ustawy Prawo zattówień publicznych ti. odwołanie, skarga. Jeżeli Wykonawcą którego
oterta zastała wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierue kolejną ofertę
najkorzystniejszą spośród ńożonych ofiert,bezprzeptowadzańaichponownej oceny.

6. Do prowadzonego postępowania nie przysługoią Wykonawcom środki ochrony prawne! określone
w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych Ę. odwołanie, skarga.

ZŃaczniłj:
1. Formularz ofertowy
2. Wykazw3lposazenia technicznego
3. Projekt umou/y
4.

ZATWIERDZIŁ;
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