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Mochowo, dnia 08.12.2016 r.

Zapytanie ofertowe
posĘowanie w oparciu o Regulaminudzielenia zanrówieńpubliczrrych o wartości

nieprzekraczającej wyrażonei w ńotych rórłmowartości kwoty 30.000 euro

I. Zamawiaiący: Gmina Mochowo
Adres do korespondenc|i: lvlochowo 2a, W - 214 Mochowo
tel.2427633 33, faks 242763178

zaiprarszłr do złożenia ofert cenowych na
zimowe utlzymanie dńg gminnych w sezonie zima 2a16/201,5 na tercnie gminy Mochowo

II. Opis pzedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającei na zimowym utlzymaniu dńg gminnych

na terenie gminy Mochowo w sezonie zima2016/2a17.
Zimowe utzymałie dróg gminnych w mieiscowościach: Bożewo Bozewo Nowe, Grodnia, Łukoszyn,cl
Biki, ŁukoszyĘ Bendorzlm, Cieślin, Lisice Nową Obręb polegać będzie na utrzymarriu ich
przeiezdności. Uhzymarrie przejezdności dróg odbywać się będzie poprz;ez- sukcesyrłme wykony-wanie
na drogach gm_innych następujących zabiegów:
* odśniezanie jezdrri (usuwaniu śniegu) na całej szerokości (prze7azdtantizporł.rotem),
- likwidaĄa zatotów śnieżnych (zasp),

- utrzymywanie stałej gotowości do wykonania usługi od chwili podpisania umowy (operatorzy
sprzętu muszą być wyposażeni w telefony komórkowe).

Zabiegl te wykonywane będą ptzy ażyciu pługów odśnieżnych lemieszowyclr na ciągnikach rolniczych
o mocy min. 100 KNI. Zasfrzega się minimalną szerokość odśnieżania 3,0 m otaz opuszczenie pługa
(1emiesza) do powierzchni drogr.W celu prawidłowej reakzacji zamów-ienia Zamawiający wymaga cld
Wykonawcy dysponowania co najmniej jednym pługrem odśnieżnym na jedno zadanie. Realizacja
zamówienia odbywać się będzie wyłączńe po zgłoszeniu telefonicznym lub ushym przekazanymprzez
Wójta Cminy 1ub pracownika Zamawiaiącego M/ czasie do 1 godz. od jego otrzymania.

Oprócz czynności podstawowycĘ do obowiązków Wykonawcy należy także niezłvłoczne przekazywanie
(za pośrednictwem osób obsługującychpoiazdy i sprz4t) osobom upoważnionym ze strony Zan:.awiaiącega
informac,|i o: aktualnym stanie przejezdności dróg,, czasierozpoczęcta i zakończenia wykonywania usługi na
poszczególnych odcinkach dróg, zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi i innych
zdarzeniach zanważonych na drodze

Wielkość zamówienia uzalezniona będzie od panujących warunków atmosferycznych. Odbiór
wykonanei usługi wymaga plsemrrego potwierdzenia przez sołtysa lub radnego wsł w której jest
odśnieżarra droga (data oraz ilość efekty-wnych godzin pracy sprzętu bez czasupTzeznaczonego na dojazd
czy usuwanie awarii). Rożi,czenie z Wykonawcą za wykonanie pracy moze się odbywać fakturami lub
rachunkami częściowymi wystawionymi nie częśc,Lejńżruz w miesiącu,

2. Termin realizacji:, obejmuje sezon zima 2016/2a17 nie dłużej nż do 30.aĄ.2a77 r.
3. Wzór urrrowy stanowi załącznk nr 2 do niniejszego zapytańa ofertowego.
4. Wykonawca zwiqz,any 1'est ofertą 30 dni.
5. Bieg terminu mvtązania ofertąrozpoczpa się wraz z upływem terminy składania ofert.
6, Do ninieiszego postępowarria nie mają zastosowania przepisy ustawy z dńa 29 stycn:va 2004 roku

Prawo zamówień publicznych (Dr. U. z 2a13 r. poz,.907 ze zrt.), zwaną dalej ,,ustawą". Szacunkowa
wartość przedniotu niniejszego zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt. B ustawy.

Ill.,Wafunki udziału w postgpowaniu
O udzielenie zamówienia mogąubiegać się 1,VykonalĄ/qy, którzy spełnial'ąnastępujące warurrki:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania działa]rrości,
2. dysponują potencjałem technicznym: Warunek ten zostanie spehriony ieżeli Wykonawca wykaże, że

dysponuje: co najmniej iedry* pługrem odśnieżnym lenrieszowym na cią;niku rolniczym o mocy min.
100 KM na jedno zadanie, w przypadku składania ofert na więcej nź iedno zad.ańe musi dysponować
odpowiednio większą ilością potencjafu technicznego.

IV. DokumenĘ iakie Wykonawca powinien zĄczyć do ofeĘ:
1. Zamawiający wymaga/ aby kazda oferta zawierała minimum następujące dokułrenty:

1) wypehriony i podpisany przez.Wykonawcę tormularz ofertowy wg zŃączoneqo wzoru formularza
ofertowego,

2) wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu realżacji
zamówienia.



v.

1.

Infornracie o sposobie portzumiewania się Zamawiaiąc ego z Wykonawcami onz pnekazywania
oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenią wnioski, zawiadomienia oraz informaQe Zanalv:rrjący i Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub &ogą elektroniczną.
Zamawiaiący podkreślą ze w celu zachowania reguł równego traktowania Wykonawców nie
Przewiduje udżelania odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia
zadawane dro ga telefoniczną.
Wykorrawcą który uzna za niezbędne uzyskanie wy|aśnień dotyczących postępowania o udzielenie
zamÓwienial powinienv/ystąpić zzapytaniem do Zamawiającego w sposób wskazarry w ust. 1.

VI. Osoby Po stronie ZamawĄącego upfilwnione do ponozumiewania sig z$y'ykonawcami
1. Osolrą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyiaśnień dotyczących

Postępowania w jest Ewa Kopycińska - pracownik Urzędu Gminy w Mochowi e, iel. 24 276 31 i6.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zanawtaiącego o wyiaśnienie istotnych warulków udzielenia

zamówienia w godzinach pracy, Ę,: poniedziałeĘ środa - plątek od 7:00 do 15:00 we wtorek od 8:00 do
16:B0.

VII. Opis sposobu pnygotowania ofeĘ cenowei
1. Ofertę należy ńożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie umieszczając na niej naz}Nę i adres

zamawiającego/ nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta cenowa na zadanie pn. ,,Zimowe
utlzymanie dńg gminnych w sezonie zima 2a1ś/2017 na tercnie gminy Mochowo" nie otwierać przed
dniem 16.12.2a16 t., godz. 1,2:00.

. ...-

4. Ofertę należy sporządzić czytelrrią w ięzykt polskim, w oparciu o formularze stanowiące zńącznlkj d,ł
ninie js ze go zapr oszeńa,

5. Oferta nie może zawierać zmian ani uzupehrień z wyiątkiem tycĘ które wynlkaią z instrukcji wydanych
Ptzez Zamawral'ąlego, lub które są konieczne do korekty błędów popehrionych przez Wykonawcę.
W tyrrr Przypadkll dokonane korekty lrrrusząbyć parafowarle przez osobę lutr osoby uprawnione do
występowania w imieniu Wykonawcy.

6- Dokumenty, których żąda Zamawiaiący, musząbyć przedstawione w formie orygrnału lub kserokopii
PoŚwiadczonĄ za zgodność z ory$nałefr| ptzez osobę lub osoby uprawnione do występowania
w inieniu łVykonawcy, ptzy czymur przpadka Wykonawców wspólnie ubiegal'ących się o udzielenie
zamówienia oTaz w przypadku podmiotów trzecich kopie dokumentów dotyczącyó odpowiednicl
Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadcz'ane za zgodność z oryginałem ptzezWykonawcę lub te
podrnioty (zgodnie z wyborem Wykonawcy).
\N Ptzypadku, gdy informage zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębior§twa w rozumieniu
Przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii, co do których Wykonawca zastrzega, że nie
mogą byĆ udostępniane innym uczestnikom postępowanią n;ruszĄbyć oznaczone klauzulą,,Informacie
stanowiące taiemrricę przedsiębiorstwa w rozurrtieniu art. 11 ustawy z dńa 16 kwietnia 1993 r.
o zwakzańln nieuczciweikonkurencji (Dz. U. z2aa3 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.)" .

Żadne dokumenty wchoclzące w skład oferty lub przedłożone przed podpisamiem umowJł w tlłn
również przedstawione w formie oryginałów nie podlegają zwrotowi przezZamalvnjącego.
Wszelkie koszty związane zprzygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
Wykorrawca moze v/pTowadńć zmiany lub wycofać ńożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiaiący
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upĘwem terminu
składania ofert. Wykonawca nie może wycofać oferĘ ani wprowadzić jakichkolwiek anian w treści
oferty po upływie terminu składania ofert.

11. ZŁożona oferta ma obejmować całość zamówienia,

VIII. Mieisce składania ofeń
1. Ofertę celrową nńeży ńożyć w siedzibie Zamawiaiącego, Ę. IJrząd Gminy w Mochowie, 0g - 274

Mochowo 20, pok. nr 13 w terminie do dnia 16.12.201,6t., godz.12:(N.
2. Zamawiający moze podjąć decyz|ę w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez

podarria pTzyczyny.
3. Za termin ńożeńa oferty przyjmuie się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
1. Zanawiający nie przewiduie publiczrrejsesji otwarcia ofert,

IX. Opis sposobu obliczania ceny i warunki płatrości
1. Na zńączonym form,ularzu ofertowym, należy przredstawić cenę ofertową brutto za wykonanie

2.

7.

B.

9.
10.



prze dmiotu Zanówienia.
2. Wartość cenou/ą nńeży podać w złotych polskich cyftą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

oraz słownie.
3. Cena powinna zawietaćwszelkie koszty zvńązane z wykonarriem przedmiolu zamówienia.
4. Wszelkie rozhczeńa pomiędzy Zamawiającyrn a Wykonawcą odbywać się będą w złotychpolskich,
5. Cen,a podana przezVrlykona\Ą/cę za śvńadczoną desĘwę/usługę/roboĘ$ł*dowlaną jest obowiąĄąca

przezcńy okres wazności urrrowy i nie będzie podlegała waloryzacii w okresie iej trwania. Zamawiaiący
wybierze ofertę odpowiadaiącą wszystkim postawionymptzez niego wymogom/ o nĄńższei cenie łub
neilśgrzysHderszym b

6. Podstawa płatności: tońiczeńe następować będzie za wykonanie przedmiotu zamówienia
potwierdzone godziny efektywnei ptacy sptzętu. Warunkiem wystawienia faktury lub rachunku przez
Wykonawcę iest pisemne potwierdzenie wykonania usługi ptzez sołtysa 1ub radnego wsi, w której jest
odśnieżana droga zawierające, co najmniej: datg efektyrł.ny czas pracy, nazwę sptzętlu, miejsce
wykonania usługr i potwierdzenie jei wykonania.

7. Zamawiający ńe przewiduje udzielania zallrczek na poczet wykonania zamówienia.
8. Należność płatna będzie po zakończ"rriu rcalizag'i zadanla (nie częściej iak raz w nriesiącu wraz

z dokumentami rozliczeniowymi), dokonardrr pretekełarnege edbierę przekaza+du niezbędnei
d€k$senta€ii przelewem na konto Wykonawcy, w ciągu 14 dni od daty ofrzym:ańa przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury,/rachułku. Szczegółowe zasady wypłaty
wynagtodzenia zostały przedstawione w Projekcie Umowy, stanowiącym ZałącznjkNr 2 do zapytańa.

X. Opis kryteriów wyboru oferty, wraJLz podaniem znaczenhtych kryteriów i sposobu oceny ofeń
1. Zarławiając,y wybiera naikorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert spośród ofert nie

podlega jących odrzuceniu.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany według następu|ących kryteriów:

Lp. Kryterium Liczba punktów (waga}

1 Cena 100

sUMA 100

3. 1{ każdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Pulkty przyznanew poszc.zególnych kryteriach danei oferty zostanądo siebie dodane.
5. Zamawiający udziell zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największąhczbępunktów.

XI. Informacie o fonrralnościach
1. Niezrryłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Z;Lmawiaiący zawiadomi wszystkich Wykonawcóq

którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
2. Zanawiający zavrrze umo}Ą/ę z wybranym Wykonawcą po ptzekazańl zawiadomienia o wyborze

Wykonawcy, ale nie późnej niż w terminie związańa oferĘ.
3. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca pnedłoży:

1) aktrłakry edpis z rł,}ańeiwege rel'esEu łub z eentrakrej ewideĘi i hfornrt€i e d,'alaŁłgśei
g€sp€d#€zet

4. Jeżeli 1,Vykonau/ca/ którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zaanavńający
wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród ńożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej
oceny.

5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone
w przepisach Ustawy Prawo zamówień publiczrrych tj. odwołanie, skarga. Jeżeli l{ykol1awcat którego
oferta została wybrana uchyli się od zawatcia umo]Ą/y/ Zamawiający wybierze kolejną ofertę
na|korzystniejszą spośród ńożonych ofefi, bez przeprowad zańa ich ponownei oceny.

6. Do prowadzonego postępowania nie przysłogoją Wykonawcom środki ochrony prawnej określone
w przepisach Ustawy Prawo zamóvńeńpublicznych Ę. odwołanie, skarga.

Zńacznlkj:
1. Formularz ofertowy
2. Wykaz wyposazerria technicznego
3. Projekt umowy
Ą

ZATWiERDZIŁ:
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