
GM§B\lA Moct{§WO
Mochowo, ul. §ierpecka 2

09 - 214 Mochowo
(3)

Znak spr awy: RGK. 271.47 .2017

Mochowo, dnia 01.1ż.2a17 t.

Zapytanie ofertowe
postępo.r.ł,anic prowadzone w clparciu o Regul;rrnin udzielenia zamórvień publicznvch o rvartości

nieprzekraczaiącej,ivyrazonej łr, złotvch rólvnołl,artości kT,t otv 30.000 etlro

I. Zamawiający: Grnina Mochowo
Adres do korespondencji: Mocholvo, ul. Sierpecka 2,09 - 214 Mochołvtl
tel. 24 276 33 33, faks 24 276 33 33 vlelv . 227

zaptasza do złożenia ofert cenowych na
zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zima2077P018 na terenie gminy Mochowo

II. Opis przedmiotu zamówienia
1, przedtnioteln zarrrówienia jest lłĄ,konanic usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg gminnych

na terenie grniny Mochowo w sezonie zirrra2al7P018.
Zimowe utrzvmanie dróg gminnych w tnieiscorłrościach: Bozewo, Bozcr.r,o Norve, (irodnia, Łukoszyno
Biki, Łukoszyn, Bendorzyn, Cieślin, Lisice Nolve, Obręb polcgać będzie na utrzymaniu ich
przcjczdności. Utrzvmanie ptzejezdnclści dróg odbvlł,ać się będzie poprzez sukcesyrvne wykclnvlvanie
na dro gach 5;rninnych następujących zabieg ćlrt, :

odśniezanic jezdni (usurł.aniu śniegu) na całej szerokości (ptzelazd taln i z powrotem),
likwidacja zatorórł, śnieznych (zasp),

utrzvrnywanie stałej gotowości 6|6 ąlykonania usługi od chwili podpisania ulnowv (tlpcratorzv
sprzętu muszą być wyposazeni w telefonv kotnórkcllłre).

Zabiegt te wykonywane będą przy użvclu pługórv rldśnieznvch lernieszowych na ciągnikach rtllniczvch
o rnocv mln. 100 Kil/.. Zasttzega się rninimalną szerokość odśniezania 3,0 m oraz opuszczenie pługa
(lcmicsza) do powierzchni drogi. W celu prawidłowclj realizacji zam(lwienia Zarnarł,i.ljącv wvrnaga od
\Ąrvkclnawcy dysponowania co najmnicj jednyrn pługiem odśnieznyrn na jcdno zadanie, Rcalizacja
zarnólłlienia odbyrł,ać się będzie wvłącznie po zp;łoszeniu telefonicznym lub ustnyrn przekazanvl^fiprzez
lVójta Gmin,v lub pracownika Zamarviającego ,n, czasie do 1 godz. od jego tltrzymania.

Oprócz czvnności podstawoulych, do obowiązkórł. Wykonawcv nalezy takze niezrvłocznc przekazyrvanie
(za pośrednictwem osób obsługujących polazdy i sprzęt) osobom uptlważnionym ze strony Zamawiającego
informacji o: aktualnym stanic przejezdności dróg, czasie rozpoczęcia i zakclńczenia rłykonvwania usługi na
poszczegóinych odcinkach dróg, zagrozeniach spowodclwarwch urarunkeltni atmosferycznyrni i innvch
z,dar zeniach zauwazonych na drodze.

Wielkość zamówicnia uzalezniona będzie od panujących łvarunkórłl irtmosferycznvch. Odlriór
wykonanei usługi \Ąymaga pisemnego potwierdzcnia przez sołtysa lub radncgo \Ąrsi, w którci iest
odśniezana droga (data orazilość efcktyrł,nygh godzin pracv sprzętu be-z czasuprzeznaczonego na dojazd
czy usuwanie altarii). Rozliczenie z Wvkonalł,cą za wvkonanie pracy moze się odbywać fakturarni lub
rachunkami częściowl,rni rvystawionymi nie częściej niż raz rł. tnjesiącu.

2. Tertnin realizacji: obcjmuje sezon zirna 2017 /2{}18 nie dłużej niz dcl 30.04.2018 r.

3. wzór umorłrv stano\Ąri załącznlk nr 2 do niniejszego zapytania ofertowcgtl.
4. Wvkonarł,ca związanv jest ofertą 30 dni.
5, Bieg terminuzwiązania ofertą rozpoczyna się wraz z upłlr1l,g11 terminv składania ofert.
{l, Do niniejszego postępowania nie rnają zetsttlsowania przepisy usta\Ą/y z dnia ż9 sĘcznta 2004 roku

Prałvo zarnórł.ień publicznvch (Dz.IJ. z 2017 r. poz. 1579), zwaną dalej ,,ustarwą". Szacunkowa wartość
przcdmiotu niniejszego zatnórł,ienia nie przekr;rcza kwotv określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy.

III. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zarnórvieni;l łnogą ubiegać się \ĄIvkonau,cy, którzy spełniają następujące warunki:
1. posiadają uprarvnienia do łvykonvlvania działalności,
2. dvspclnują potencjałem techrricznvm: Warunek ten zostanie spełniony jezeli Wykclnalvca wykaże, żc

dysponuje: co najrnniej jcdnym pługiern odśnieznrłn lelnieszorwm na ciągniku rolniczrrtn o moc\. min.
100 KM.



IV. Dokumenty, iakie Wykonawca powinien zalączyć do oferty:
1. Zatnawiaj;lcy wylnaga/ aby kazda oferta zawierała rninimum następujące dokumentv:

1) lłvpełnionv i podpisan,v przez }\rvkonawcę formularz ofertolłlv wg zaŁączonego \łzoru forrnularza
ofcrtorvego,

2) .iryk;rz narzędzi t urządzeń tcc}rnicznvch dostępnych Wvkonawcy usług -"v celu realiz;lcji
zamólłlicnia.

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiaiącego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów.

1. Wszelkic oślviadczenia, wnioski, zawiadornienia oraz inforrnacje Zarnawiającv i Wykona\Ąlcy lnogą
przekazvr,vać pisetnnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
zanrau,iaiący podkreśla, żc w celu zachorł,ania reguł rórvnego traktorvania \ĄIykonarłlcórv nie
przewiduje udzielania odpowicdzi na pyt6p|ą dotvczące postępołr.,ania o udzielenie zarnówicnia
zadarvane droga telefoniczną.

2. trĄ/vkonarvca, który uzna za niezbędne uzyskanie w.vjaśnień dotyczących postęporvania o udziclenie
zarnówienia, po.t inien lvystąpić z zapytaniern do Zamalvia jącego w sposób ą,skazetnv w ust. 1 .

3, Treść zapytań

'ama}Viaiąeego 
ia--==.=----=-

VI. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Osobą uprawnioną do kontaktorvania się z Wykonawcarni i udz,ie lania r.łryjaśnień dtltyczących

postępowania w jest Ewa Kopycińska - pracorvnik Urzędu Gminv w Mochorvie, tel.24 276 33 33

2. Wykona,lvca tnozc zwr(;cić się do Zatnawiającegcl 6 11,yjaśnienic istotnvch lvarunkórv udzic,lenia
zamóltienia w godzinach pracy, tj.: poniedziałek, środa - piątek od 7:00 do 15:00 rł,e lvtorck od 8:00 do
16:00.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej
1. Ofcrtę należy złożvć lv nieprzejrzystej i zarnkniętej kopercie urnicszczając na niej nazwę i adres

zarnałviającegol naz\vę i adres Wykonawcv oraz napis: Oferta ccl101Ąla na zadanie pn. ,,Zimowe
utrzymanie dróg gminnych w sezonie zirna2016/2a17 na terenie gminy Mochowo" nie otwierać przed
dniem 11.12.żU7 r., godz.12:0a.

-;_-i;i,;;.

3, PfżeSłż}ć drOS+ ełektrefti€Złlą adfes e łTtaił ,,,,,,,,,,,,,,,,,,rr,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,i, Ofertę nalczv sporządzić czytelnie, w jęzvku polskim, lv oparciu o formularzc stanortiące załączniki do

n i n icjszt,go ./,il Pr( }S.4(,ni (l.

5. Oferta nie mtlże zarvierać zlnian ani uzupełnieri z łvvjątkiem tych, które wynikają z instrukcji wydanvch
przcz Zamawiającego, lub które są konieczne do korekty błedólv popełnionych przez Wykonawcę.
W tyrn przypadl<u dokilnane l<tlrekt\. lnuszą bvć paraforł,ane przez osobę lub osoby uprawnione do
występolt ania rv irnieniu lĄIykonarvc\r.

6. Dokunrcnty, którvch żąda Zamaw,iający, 1nuszą być przcdstalvione rv formie orvginału lub kscrtlkopii
poślł.iadczonej za zgodność z oryginałefi1 przez osobę lub osoby upralvnione do rtvstępow,irnia
rt irnieniu M.konalvcv,przy czyln w przvpadku \Ą/ykonałł,córł, łr.spólnic ubiegającl.ch się o udzielenic
zamówienia oraz w przypadku podrniotów, trzecich kopie dokulncnt(lrv dotyczących odpowiednio
Wvkclnawcv Iub tych podrniotółv są poślłriadczane za zgodność z oryginałem przez \ĄĘkonawcę lub te

ptld lnioty (zgod rrie z wv borctn Wykonałrrcy).
7. W przvpadku, gdv inforrnacje zarvartc w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

przepisów ustawv o zwalczaniu nieuczcirtej konkurencji, co do którvch Wykona,lvca zastrzega, ze nie
mogą być udostępniane innym uczestnikom postęporł,ania, muszą b\rć oznaczone klauzulą ,,In{ormacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozutnieniu art. 11 ustarł-v z dnia 16 kwietnia 1993 r,

o złvalczaniu nicuczcir,vej l<onkurcncji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 zc ztn.)" .

8, Zadne dokumentv wchodzące w skład oferty lub przedłozonc przed podpisaniem ulnow,v/ w trrln
rórl niez przedstawione ,nł, forrnie oryginałów, nie podlegają zrvrotowi przez Zamawiającego.

(). Wszell<ie koszW związane z przygotoulaniem clfcrty ponosi Wykonawca.
10. Wykonawca l}loze rvprouladzić zmianv lub wycofać złożoną ofertę pod ,"łrarunkierrr, ze Zarnawiający

otrzyrna pisemne połviadomienie o wprowadzeniu znian lub wycofaniu przed upłvwem terrninu
składania ofert. trVvkonawca nie mozc rłrycofać oferty ani wpronladzić jakichkolwiek ztnlan ,iłz treści
oferĘ po upłvwie terrninu składania ofcrt.

-L7. Zlożona oferta ma obejmolł,ać całclść zatnó,n ienia.



VIII. Miejsce składania ofert
1. Oferte cenoivą należy złożyć ,w siedzibie Zamarviającego, tj. Urząd Grniny w Mochowic, 09 - 214

Mochorł.o, ul. Sierpecka 2, pok. nr 13 rv terminie do drria 11.1ż.2a17 r., godz.12,.aa.
2. Załnawiaj;lcy tnoze pocljąć clecirzję rv sprawie unicrłlaznienia postępowania o udzielenie zamó\Ą,ienia bez

podarria przs]czsrny.
3. Za tc.rmin złożenia ofertv prz_rljrnuje się datę i godzing w,pływu ofer§ do Zarnawiającego.
.l. Zamawiając;, nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofcrt.

IX. Opis sposobu obliczania ceny i warunki płatności
1. Na załączonym formularzu ofertolł,vm, nalezy przcdstawić cenę ofertową brutto za rł,vkonanie

przeclmiotu załnówienia,
2. Wartość ccnową nalelzy podać w złotl,ch polskich cyfrą - z dokładności;1 do dw,óch miejsc po przecinkti

or;rz słownie.
3. Cena porvinna zawierać w,szelkie koszty związane z wykonaniem przcdrnicltu zamórvienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzv Zamawiającym a Wykonawcą odbvrvać się będą rł, złotych polskich.
5. Cena podana przez Wvkonaw,cę za świadczoną d€sĘiłĄrę/usługę/robeĘ-błłdewkną jest obowiązuląca

przez cały okres rł,azności urnolw i nie będzie podlegała waloryzacji rv okresie jej tnvania. Zarnawiający
lvvbierze ofertę odpowiadającą rvszystkirn postawionyrn przez niego rtwrnogolTl/ o najniższej cenie łub
n*jkofz}-stnie'sz

6. Podstawa płatności: rozliczenic następować będzie za wykonanie przedrniotu zamórł.ienia
potłrlierdzone godziny efektywnej pracy sprzętu. Warunkiern wystał.tlienia faktury lub rachunku przez
}Vvkonawcę jesi pisemne potwierdzenie wykonania usługi przez sołtysa lub radnego rvsi, rv której jest
odśniezana droga z.-lwitr.rj4cc, co na_imniej: datę, efektwrny czas pracy, nazwę sprzętu, miejsce
lt vkonania usługi i potłvierdzenie jej wykonania.

7. Zamawiający nie przew,idujc udziclatrit_l zaliczck na poczelt rt vkclnania zarnówienia.
8. Nalezność płatna będzic po zakończeniu realizacji zadania (nie częściej jak raz w rnicsiącu tvraz

z dokurncntarni rozliczeniortvrni),
d€&umenta€F przclewem na konto Wvkonartcv, rł, ciągu 14 dni od datv otrzvinania ptzez
Zamarviającego prawidłowtl lvystawionej faktury /rachunku. Szczegółou,e zasady rwpłaty
lwnagrodzenia zostały przedstawione rł, Projekcie Umorłlr, stanolł.iącvm Załącznik Nr 2 do zapvtania.

X. Opis kryteriów wyboru ofetĘ,wtaz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zarnarviający w-vbiera najkorzystniejsza ofertę na poclstalvie krvteriów oceny ofert spośród ofcrt nie

lt,.i lcgając} ch odrzuceni u.

2, lVybór najkorzvstniejszej tlfertv zostanie dokonany \Ąredług następujących krvteriów:

Lp. Kryterium Liczba punktów (waga)

1 Cena 100

SUMA 100

3. W kazdvrn z kryteriów tlccna będzie dokonana z dokładnością do dT,vóch miejsc po przecinku.
Ą. Punkt,r, przyznane \Ąr poszczcgćllrrych kryteriach danej ofertv zostaną do siebie dodane.
5. Zamar,rriający udzieli zarnórtienia Wykclnawcrr, którego oferta uztrskała najrłriększąliczbę punktórł,.

XI. Informacie o formalnościach
1. Niezrł,łocznie po lvyborze nalkorzystniejszej oferĘ, Zamawiającv zawiadotrri wszystkich Wykclnarvcórł,,

ktlrzy ubicgali się o udzielenie zarnówienia o wvniku postęport aniir.
ż, Z;rlrrau,iaiący za\^łrze umowę z wybranyrn Wykonart cą po przekazaniu zawiadomienitr tl wyborze

Wvkona,lt cv, ale nie późnir:j niz w terminie zl*rtązania ofertą.
3" Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawcaptzedłoży:

1) aktuałn__v eełpis i: ,"vłaśeiłt,e8e reFstru łub z eentrałnej ełvideneji i irformaeji e działałnośei

s€sF€daf€źe'
a\

4. Jeżeli WvkonalĄ/ca/ którcgo ofcrta zclstała vrlybrana uchyli się od zaw-arcia utnowy/ Zarnaltiającv
wvbierze kolcjną ofertę najkorzvstnielszą spośród złożonych ofert, bez przeprorv;rdzaniil ich ponolvncj
OCcllv,

5. Do prowadzoncgo postęporłlania nie przyslugulą Wykonawcorn środki ochrony pralvnei określone
w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznvch tj. odrł.,ołanie, skarga. Jezeli Wykona\vca/ ktt)rcgc
ofcrta zclstała wybrana uchyli się od zawatcia umowy/ Zarnarviającv w-vbierze kolcjną ofertę
najkorzvstniejszą spośró d złożonych afert, bez przeprowadzania ich ponorvnej oceny.



6. Do prowadzonego postępowania nie przysługult1 Wykonawcrlrn środki ochrony
w przepisach Ustarł.1, Prirrl,rl zarnóą,ień publicznvch tj. odlvołanie, skarga.

Za!ączniki:
1. Forrnularz ofcrtor,ł,y
2. Wykaz rt yposazcnia techniczrrego
3. Projekt utnowy
Ą.

ZAT1{IERDZIŁ:

prawnej okrcślone

GM l NlY


