
GMlNA MOGHOWO
Mochowo, ul, §ierpecka 2

09, 214 Mochowo
(3)

7rtak sprawy : RGK.27 1,.43.2017

Mochowo, dńa 20.11,.2a17 r.

Zapytanie ofertowe
posĘpowanie prowadzorre w oparciu o Regulamin udzieloda zamówień publiczrydr o wartości

nieprzekracz ajacej wyrłżonej w ńoĘch równowartości kwoty 30.000 euro

I. Zamawiający: Gmina Mochowo
Adres do korespondencji: Mochowo, ul. SierpeckaZ,O9 -214 Mochowo
tel. 24 27 6 33 33, faks 24 276 33 33 wew. 221,

zaprasza do złożenia ofeń cenowych na
zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zima 201il2018 na terenie gminy Mochowo

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienią jest wykonanie usfugi polegającej na zimow;rm ukzymaniu dróg gminnych

na terenie gminy Mochowo w sezonie zirrl.a2017l201..8.
Zimowe utrzymanie dróg gminnych polegać będzie na utrzymaniu ich przejezdności. Utrzylrnanie
przejezdności dróg odbywać się będzie poprzez sukcesyrłme wykonywanie na drogach gminnych
nas tępuj acy ch z abie gów :

odśniezanie jezdń (usuwaniu śniegu) na całejszerokości (przejazdtamiz powrotem),
likwidacja zatorów śnieżnych (zasp),
utrzymywanie stałej gotowości do wykonania usfugi od chwili podpisania umowy (operatorzy
sprzęfu muszą byćvtryposłżeni w telefony komórkowe).

Zabiegs te wykonywane będą przy użyciu pfugów odśnieznych lemieszowych na ciągnikach rolniczych
o mocy min. 100 IQI/I. Zastrzega się minimalną szerokość odśniezania 3,0 m oraz opuszczenie pługa
(lemiesza) do powierzchni drogi. W celu prawidłowej reallzaĄi zamówienia Zarnawiaj4cy wymaga od
Wykonawcy dysponowania co najmniej jednym pługrem odśnieżnym na jedno zadańe. RealŁacja
zamówienia odbywać się będzie vrryĄączńe po zg}oszeńu telefonicznym lub ustnym przekazanymprzez
Wójta Gminy lub pracownikaZamawiĄącego w czasie do 1 godz. od jego otrzymania.

Oprócz czynności podstawowych" do obowiązków Wykonawcy należy także ńezwłoczne przekazywanie
(za pośrednictwem osób obsfugujących pojazdy i sprzęt) osobom upowaznionym ze strony Zamavńającego
informacji o: aktualnym stanie przejezdności dróg, czasie rozpoczęcia i zakończeńa wykonywania usfugi na
poszczególnych odcinkach dróg, zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznyrni i irLrrych
zdarzeŃach zauw ażonych na drodze.
Zarnavńajacv podzielił zamówienie na 6 następującycJt zadań - części:
1. Zadanie nr 1 - obejmuje odśniezanie dróg gminnych w następujacych miejscowościach: Gozdy,

Adamowo, Kapuśniki, Kokoszczyn, Śniechy.
2. Zad,anie nr 2 - obejmuje odśniezanie dróg gminnych w następujacych miejscowościach: Ligowo,

Ligówko, OsieĘ Rokicie, Florencja.
3. Zad,anie nr 3 - obejmuje odśniezanie dróg gminnych w następujących miejscowościach: Malanowo Stare,

Malanowo Nowe, Malanówko, Choczeń, Dobaczewo, Grabówiec.
4. Zad,anie nt 4 - obejmuje odśnieżanie dróg gminnych w następujacych miejscowościach: ZgleniceDuże,

ZgIeńce Małe, Zglenice Budy, Romatowo, Żukj,Żołtowo,Zuraniln,Myszki, Żabil<:t.

5. Zadanie nr 5 - obejmuje odśniezanie dróg gminnych w następujących miejscowościach: Mochowo,
Mochowo Parcele, Mochowo Nowe, Dobrzenice Dwże, Dobrzenice MŃe, ZŃsz}ryr, Sulkowo Rzeczne,
Sulkowo Bariany, Zurawinek.

6. Zad.anie nr 6 - obejmuje odśniezanie dróg gminnych w następujarych miejscowościach: Bożewo, Bozewo
Nowe, Grodnia, Łukoszyno Biki, Łukoszlm, Bendorzyn, CieśLin, Lisice Nowe, Obręb.

Wykonawca może ńożyć ofertę na jedną Iub kilka części zgodnie z wyborem zaznaczonym w formularzu
ofertow}.rrn.

Wielkość zamówienia uzależńona będzie od panujacych warunków atmosferycznych. Odbiór
wykonanej usługi v\ryrnaga pisemnego potwierdzenia ptzez solĘsa lub radnego wsi, w której jest
odśniezana droga (data oraz ilość efekĘwnych godzin pracy sprzętubez czasu pTzezTuaczonego na dojazd
czy usuwanie awarii). Rozliczenie z Wykonawcą za wykonanie pracy moze się odbywać fakturami lub
rachunkami częściowymi wystawionymi nie częściĄńż dwarazy w miesiącu.

2. Termin rcalizaĄi: obejmuje sezot:.zirnaz)t7 /201,8 nie dfużej nż do 30.04.2018 r.
3. Wzór umowy stanowi zńączniknr 2 do niniejszego zapytańa ofertowego.
4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
5. Bieg terminu związańaofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.



6. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dńa 29 sĘczńa 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 t., poz. 1579), zwaną dalej ,,ustawą" , Szacunkowa wartość
przedmiotu niniejszego zamówienia nie przekraczakwoĘ określonej w art.4 pkt. 8 ustawy.

III. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy/ którzy speŁriaja następujące warunki:
1. posiadaja uprawnienia do wykonl.wania działalności,
2. dysponują potencjałem technicznym: Warunek ten zostanie spehriony jeżeli Wykonawca wykaże, że

dysponuje: co najmniej i"d.y- pługiem odśnieznym lemieszowym na ciągniku rolrriczym o mocy min.
100 KM na jedno zadanie, w przypadku składania ofert na więcej nź jedno zadańe musi dysponować
odpowiednio większą ilością potencjału technicznego.

IV. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien zńączyćdo oferĘ:
1. Zanawiający w).maga/ aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenĘ:

1) wypehriony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy wg zńączonego wzoru formularza
ofertowego,

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

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekaz5rwania
oświadczeń i dokumentów.

1. Wszelkie oświadczenia, wniosĘ zawiadomienia oraz informacje Zarnawiajacy i Wykonawcy mogą
przekazyrwać pisemnie, za pomocą faksu lub droga elektroniczną.
Zanavńajacv podkreśla, że w celu zachowania reguł równego traktowania Wykonawców nie
przewiduje udzielania odpowiedzi na pytania doĘczące postępowania o udzielenie zamówienia
zadawane droga telef oniczną.

2. Wykonawca, który uzrra za niezbędne uzyskanie wyjaśnień dotyczących postępowania o udzielenie
zamówienia, powinien wystąpić z zapytańern do Zamawiającego w sposób wskazany w ust. 1.

je Wykoł}aweern, któfi p
zapł€sz€ąie do składat}ia efer j

ia.........-r,

VI. Osoby po stronie Zamawiającego upra$Inione do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Osobą uprarłmioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień doĘczących

postępowania w jest Ewa Kopycińska - pracownik Urzędu Gminy w Mochowie, tel. 24 276 31 1,6.

ż. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiajacego o wyjaśnienie istotnych warurrków udzielenia
zamówienia w godzinach pracy, tj.: poniedziałeĘ środa - piątek od 7:00 do ].5:00 we wtorek od 8:00 do
16:00.

VII. Opis sposobu ptzygotowania oferty cenowej
1. Ofertę należy ńożyć w ńeprzejrzystej i zamkniętej kopercie umieszczaj4c na niej rLazwę i adres

zamawiaj4cego, Iaazwę i adres Wykonawry oraz napis: Oferta cenov/a na zadanie pn. ,,Zimowe
utrz5mtanie dróg gminnych w sezonie zima2a17lż018 na terenie gminy Mochowo" nie otwierać przed
dniem 29.11,.2017 r., godz.!4:00.

4. Ofertę należy spotządzić czytelnie, w jezyku polskim, w oparciu o formularze stanowiące załączńki do
nini ejszego zapr oszeni a

5. Oferta nie moze zawierać zmian ani uzupeŁrieńzw7rlatkem tycĘ które wynikaja z instrukcji wydanych
przez Zamawiającego, lub które są konieczne do korekty błędów popeŁrionyc}t przez Wykonawcę.
W ł- ptzypadku dokonane korekĘ m1-7szą być paratowane przez osobę lub osoby uprawnione do
występowania w imieniu Wykonawcy.

6. DokumenĘ których żądaZamatitaj4cy, musząbyć przedstawione w formie oryglnafu lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z orygtrnńerr. przez osobę lub osoby uprawnione do występowania
w imieniu Wykonawry, przy czyrrlw przypadku Wykonawców wspóIrrie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oraz w przypadku podmiotów trzecich kopie dokumentów doĘczących odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczaT|e za zgodność z orygjnńemptzezWykonawcę lub te
podmioty (zgodnie z wyborem Wykonawcy).

7. W przypadku, gdy in-formaĄe zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczańu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że ńe
moga być udostępniane innym uczestnikom postępowania, rrrlJsząbyć oznaczone klauzulą ,,Informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozurnieniu art. 11 usta.ły z dńa 16 kwietrLia 1993 r.
o zwalczariu nieuczciwej konkurencji (Dz.U . z 2003 r. Nr 153, poz. L503 ze zm,)" ,



B. Żadne dokumenĘ wchodzące w skład oferty lub przedłożone przed, podpisaniem umowy/ w tym
równiez przedstawione w formie orygrnałów, nie podlegają zwrotowi przezZarnawiającego.

9. Wszelkie koszĘ związane zprzygotowaniem ofeĘ ponosi Wykonawca.
10. Wykonawca moze wprowadzić zmiany lub wycofać ńożoną ofertę pod warunkiem, że Zarnawiający

otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu
składania ofert. Wykonawca nie moze wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści
oferty po up§,wie terminu składania ofert.

ieĘia.

VIII. Miejsce składania ofert
1. Ofertę cenową należy ńożyć w siedzibie Zamawiającego, q. Urząd Gminy w Mochowie, 09 - 214

Mochowo, ul. SierpeckaZ,pok. nr 13 w terminie do dnia 29.11.2017 r., godz.14.00.
ż. Zanawiający może podjać decyzle w sprawie uniewaznienia postępowania o udzielenie zamówieńabez

podania przyczyny.
3. Za terinin złożeńa oferĘ przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferĘ do Zanawiającego.
4. Zanawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

IX. Opis sposobu obliczania ceny i warunki płatności
1. Na załączonym forrnularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie

przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową naIeży podać w żoĘchpolskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszĘ związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczeńa pomiędzy Zamawiaj4cym a Wykonawcą odbywać się będą w złoĘch,polskich.
5. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną des+ał,ł*ę/usługę/rebeĘ$ł*de+rłaną jest obowiązująca

przez cały okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzaĄi w okresie jej trwania. Zarnawiajacy
Wbierze ofertę odpowiadajaca wszystkim postawionyrn przez ńego w)łnogom/ o najnŁszej cenie łub

.

6. Podstawa płatności: rozliczenie następować będzie za wykonanie przedmiotu zamówienia
potwierdzone godziny efektywnej pracy sprzętu. Warunkiem wystawienia faktury lub rachunku przez
Wykonawcę jest pisemne potwierdzenie wykonania usfugi przez soŁĘsa lub radnego wsi/ w której jest
odśniezana droga zawieraj4ce, co najmniej: datę, efektywny czas ptacy, nazwę sprzętq, miejsce
wykonania usfugi i potwierdzenie jej wykonania.

7. Zamavńaj4cy nie przewiduje udzielańa zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
8. Nalezność płatna będzie po zakończeniu realŁaĄi zadańa (nie częściej ńż raz w miesiącu wraz

z dokumentami rozliczeniowymi), 4ł+--łiezbędne|
dok$ffi€n+a€ii przelewem na konto Wykonawcy, w ciągu ].4 dni od daty otrzytnańa przez
Zamawiającego prawidłowo łvystawionej faktury/rachunku. Szczeg1Łowe zasady Wpłaty
w:lnagrodzenia został przedstawione w Projekcie Umowy, stanowiącym ZńącznkNr 3 do zapytańa.

X. Opis kryteriów wyboru oferty, wtaz z podaniem znaczetlia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
L. Zarnavńajilcy wybiera najkorzystrriejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert spośród ofert nie

podlegajacych odrzuceniu.
2, Wybór najkorzystniejszej oferĘ zostanie dokonany wedfug następujarych kryteriów:

Lp. Kryterium Liczba punktów (waga)

1 Cena 100

SL]MA 100

3. W kazdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Punkty przyznanew poszczególnych kryteriach danej ofeĘ zostanądo siebie dodane.
5. Zamawiaj4cy udzielizamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największąIiczbę punktów.

XI. Informacje o formalnościach
L Niezwłoczniepowyborze najkorzystniĄszej oferĘ,Zamawiaj4cy zavńadorni wszystkich Wykonawców,

którzy ubiegali się o udzieleńe zamówienia o w}miku postępowania.
2. Zarnawiaj}cy zawrze urnowę z wybranym Wykonawcą po przekazariu zawiadomienia o wyborze

Wykonawcy, ale nie póżńejnź w terminie związańa ofertą.
3. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedłoży:,

1\ akttłaĘ- edpis z ri4aśeiwege rejestnł łłłb z eentrakłej ełvidenq'i i irferrna9i e działakteśei
geĘ€da+€ze'

Ą\



4. }eżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia ulnov\ryl Zamawiający
wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród zŁożonyc}i. ofett,bez przeprowadzania ich ponownej
oceny.

5. Do prowadzonego postępowania Ńe przysfus"ią Wykonawcom środki ochrony prawnej określone
w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga. }eżeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana uchyli się od zawarcia ulnowy/ Zamawiajacy wybierze kolejną ofertę
najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

6. Do prowadzonego postępowania nie przysfuguja Wykonawcom środki ochrony prawnej określone
w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

ZaŁączlljkj:
1. Formularz ofertowy
2. Wykaz wyposazenia technicznego
3. Projekt umowy
4.
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