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i,;icclrowo, ul. Sierpecka 2
a9 - 214 Mochowo

Mochowo, dnia 08.01.2018 r.

(3)

Znak sprawy : RGK.ż7T.ż.2018 r.

Zapytarrie ofertowe

łrt-tic prort adzone w oparciu o Regularrlin udzic,lenia zanrówień publicznych o wartości
rrieprzekraczajacej wyrazor.cj w zło§clr równowartości kwotv 30.000 euro

pclstępott

I. Zamawiaiący: Gnrirra Mochowo
Adrcs do korespondencji: Mochowo, ul. Sierpecka2,09 - 214 Vlochowo
tel. (24) 276 33 33, faks (24} 276 33 33 wew. 221

zaptasza do złożeniaofert cenowych na usługi koparko - ładowarką
ptzy ptacach organizowanych przezUrząd Gminy w Mochowie w Ębie awaryjnym w roku 2018
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedrniotern zam(lrvicnia jest świadczenie usługi polegającej na pracy koparko - ładorvarki przy
r.wkonylvtrniu zadań związanych z alt arią sieci rł.odno - kanalizacyjnej i awariach drogorvych w trybie

1.

arł.aryinvm.

Usługa pracv koparko

2.
3.
Ą.

- ładorł,arki to cz.ls liczony jako roboczogodzina pracy sprzętu licząc od czasu

dvsptltrorł.ania sprzętern łv rniejscu rvskazanytn przcz Zamawiaiącclgtl do wykonania robót, do czasu ich
zakończenia. od czasu pracy odliczon1, będzie czas awarii i niesprawności sprzętu, jak również czas
do jazdu do rnic jsca pracy i por,vrót z pracy.
Zakres świadczonych usług będzie ustalanv wg potrzeb Zarnaw,iaiącego. Wykonatłc.r musi zapcrl,nić
podstarłrienic sprzętu na kazde wezwanie Zarnarvi;rjącc]go w ciągu 24 godz. od ch,ivili pon iadomienia,
Wvnirgrodzcnie 1ĄIvkonawcv będzie stantlwić cenę jednostko\Ąrą za godz. pracy sprzętu pornnozoną
przt-z ilośćfaktycznie przepracOwanych godzin.
Termin rcalizacji: do 31.12.2t)18 r.

6. \ĄVkonalvca związanv jest ofertą 30 cjni.
7. Bieg terrninu zwlązanta ofertą rozptlczyna się wraz z upłyłvem tcrtninv składania ofert.
8. Do ninicjszego postępołrlania nie rnają zastosotvania przepisv ustalł/v z dnja 29 sĘcznia 2004 roku
Prarvo zarnówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.| poz. 1579 z późn. zm.), zwaną dalej ,,ustarvą".
Szacunkowa wartośćprzedrniotu niniejszego zarnólvienia nic przekracza kltotv określoncjłr. art.4 pkt.
8 ttsta.,w.

III. Warunki udziału w postępowaniu
Z.l rna wi

a

jącv nie precyz ule szczególtl wych lvarunków udziztłu

w,

pclstęportlaniu.

IV. DokumenĘ, jakie Wykonawca powinienzałączyć do oferty:
1 . Zarnart iający wymaga/ abv kazda ofcrta zaltrierała minimum następujące dokumenty:
1) -"t vpełniclny i podpisany przez WvkonalĄrcę formularz clfcrtort y wg, załączonego rł,zoru fortnularza
ofertoltlegcl,

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
pł zekazywania oświa dczeń i dokumentów.

o|az

1. Wszelkie

oświadczenia,rvnioski, zalt iadomienla oraz inforrnacje Zarnalł,iającv i WvkonalĄrcy mogą
przckazvwać pisemnic, za pomocą faksu lub clrogą elektroniczną.
Zarnawiającv podkreśla,że v, celu zachołl.ania relguł równego traktorłrania Wykonawcółr. nie
pr:zenidu|e udzielania odptlrticdzi na pvtarria dotyczacc postępowania o udzielenic zamórvienia

2.

zadarvane droga telefoniczną.

Wvkonarvca, który uzna za niezbędne uz\rskanie vr,,yjaśnień dotvczących postępołvania o udzielenic
zatrr(lwienia, polł,inien wystąpić z zapytaniern do Zamawi;ljąccgtl lv sposób lvskazany rv ust. 1,
*apres,z<-,łłie--d+-+kładaniaofert;

be-

t+jałvniania źródła zapytania elraz

i#

na

stron,ie łnłernetołvei

VI. Osoby po stronie Zamawiającego uptawnione do porozumiewania sig z Wykonawcami
1, Osobą uprawnioną do kontaktoltania się z Wykonawcatni i udzielarria lwjaśnień dotr,czącvch

2.

postępou.ania,lv jcst Krystvna Bartoszewska, tel. (24) 276 33 33,wew. 209,
Wvkonarvca może zwrócić się do Zatnarviająccgcl o wvjaśnienie istotnvch łtantnkółv udziellcnia

zamówienia

M/

godzinach pr.rcy,

16:00.

tj.:

poniedziałck, środa - piątek od 7:00 do 15:00 we lvtorek od

8:0{)

do

VII. Opis sposobu przygotowania oferĘ cenowei
1. Ofertę nalezy złożvćw nieprzejrzvstej i zarnkniętej kopercie umieszczając na niej naz\{ę i adres
zamawiającego/ nŁlzwę i adrcs Wvkonarvcv clraz napis: Ofcrta cenowa n.r zadanie pn. ,,Świadczenie
usługi koparko - ładowarką przy pracach organizowanych ptzez Utząd Gminy w Mochowie w Ębie
awaryjnym w roku 2018" nic iltwierać przcd dnictn

17.01 .2018 r., godz. 12:00.

3,
4.

Pfźesłaćdl'Ogą ełektfełliezł-}ąadles e tnaił , ,,, ,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,, , ,,,,,,,,,,
Ofelrtg ne.r|cz_v spt:rządzłć czvtelnie, w jęzr,ku polskim, w oparciu o formularze stanowiące załączniki do

5.

oferta nie moze zalł.ierać ztnian ani uzupełn1"6 2 ązyjątkiem tych, które wvnikają z instrukcji u.vdarrych
przez Zamavtiającego, lub które są konieczne do korekty błędów popełniorrych przez Wykonarł.cę.
W §rn przvpadku dokonane korekt1, muszą być parafowane przez osobę lub osoby uprawnione do
\Ąrystępowania w imicniu wykonawcy.
Dokumentv, którvch ząda Zarnar,viający, lnuszą bvć przcdstartionc w ftlrtnic oryginału lub kscroktlpii
poślł.iadczonejza zgcldnośćz oryginałem przez osobę lub osoby upra,"vniclne dcl lvvstęporvania
rt, imieniu }Vvktln;rwcv, przy czytir.w przypadku Wykonarvcó\Ą. \vspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówictria oraz w przypadku podmiotów trzecich kopie dokumetltów, dotyczących odpolł,icdnio
Wvkonirwcy lub t,vch podmiotón, są poświadczarle za zgodrrośćz orvgirrałcrn przez Wvkonawcę lub tc
podrnioty (zgcldnie z uryborern Wykonałvcy).
V/ przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanorvią tajernnicę przedsiębiorst\^/a łv rozumieniu
przepisóu, trstarvy o zwalczaniu nieuczciłvej konkurencji, co do którvch Wvkonarł.ca zasftzega, ze nie
mogą być udrlstępniane innym uczestnikom postępolvania, muszą bvć oznaczone klauzulą ,,Inforłnacje
st;rnowitlcc tajernnicę przedsiębiorstwa w rozutnielriu art, |1 ustallvy z dnia 16 kwictnia-1993 r.
tl zwalczirniu nieuczcilvej konkurencji (Dz" U. z 2a03 r. Nr 153, poz. 1503 ze ztn.}"

7,

ninieiszegtl zaproszenia.

.

8.

Zadne dokumentv wchtldzące w skład ofertv lub przedłozone przed podpisaniem

utntlw},,
rv tvtn ró,,r,,niez przedstawione rv forlnie orvginałów, nie podlegają złrlrotoltli przez Zamałviająccgt,l.

Wszelkie koszty związane z przvgotowanicm oferty ponosi Wvkonawca.
Wvkonawca lnoze wprow,adzić znianv lub lvycofać złożonąofertę pod warunkictn, ż,el Zatnawi;łjącv
otlzyma piselnne por.viadomienie o wprowadzerriu zrnian lub rvvcclf;łniu przed upłvwetn terrninu
składania ofert. IĄlkona\Ą,cł nie moze ,łł.vcofaćofcrty ąn| nlprorłladzić jakichkolr.viek ztnian rłl treści
ofcrtv po upływie terminu składania ofert.
11 . Zlożona oferta ma obejrnorvać całośćzamówienia.

9.

10.

VIII. Miejsce składania ofert
1. Ofertę ceno\Ąrą nalczy złożvćrł. siedzibie Zarmawiającego, tj. Urząd Grniny rt, Mocholtrte, a9 - 274

Ntochowo, ul. Sicrpecka2,\Ą, terrninic do dnia 77.07.2018r,, godz.12:00.
\\r spraurie uniewaznicnia postępow-ania o udzielenie zamówicni;r bez
pcldania przyczyny
3. Za terrrrin złożenia oferty przvjmuje się datę i godzinę l,t płvlvu ofer§. do Zamau.ia jąccgo.
4. Zatnawlający nic przewiduje publiczncj sesji otlłlarcia ofert.

2. Zatnawiający moze podjąć dccyzję
"

IX. Opis sposobu obliczania ceny i warunki płatności
|,Ja załączonvtn fortnularzu ofertowyrn, nalezy przedstałl.ić cenę ofertorvą brutto za ur\.konanie
przedmiotu zamór,łrienia - za 1 rclboczogodzinę pracy sprzętu.
2. }Vartośćcenową na|eży pcldać w złotych polskich c_vfrą - z dokładnościądo dwóch miejsc pcl przecinku

1.
3.

oraz słownie.

Ccna powinna zartrierać wszelkie l<oszty związane z rwkonaniem pI:zcdlniotu zamówienia.
a \Ąfkona\Ąrcą odbyrvać się będą w złotych polskich.
Cena podana przez Wvkonalvcę za świadczoną des+av*ę/usługę/rebeĘSł+CewŁłnłjest oborviązująca
przez cały okres łvaznościulnclr,rlv i nic będzie podlegała rł.aloryzacji lt okresie jej trwar'ia. Zamawiający
rł._vbierze ofertę odporviadającąT,vszystkim postarvionylnprzez niegcl wrymo€lolTl/ o najniższc1 ccnie lub
najkorzystniejszrłn bilansie cenv i innych kryteriórv oceny ofertv.
Zarnawiający nie prze\Ą/iduje udzielaniazaliczek na poczet łvykonania zarnórvienia,

-1. Wszelkie rozliczcnia porniędzv ZaInawiającym

5.

6.
7.Naleznośćpłatnabęclziepozakończeniurea1izacjizadania-zlcconc-jusługi,@

przelełr',emnakonttlWVkonarł,cv,wcii1gu14dniod
daty otrzymania przcz Zarnarviającego prawidłowo rwstałvioncj faktury/rachunku. Szczegółorve
zasady wypłaty wynagrodzenia zostały przedstawione w Projckcic lJmowy, stanorłliącvm Załącznik Nr

2 do zapytania ofertorł,ego.

X. Opis kryteriów wyboru ofetĘ, wtaz z podaniem znaczenia Ęch kryteriów i sposobu oceny
ofert
1. Zamawiający wybiera najkorzystńelszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert spośród ofert nie
podlegających odrzuceniu.
najkorzystnielsze1 oferĘ zostanie dokonany według następujących kryteriów:

ż. Wybór

Kryterium

Lp.
1.

Ccn;r

SUMA

3.
1.
5.

Liczba punktów (waga)
100

100

W kazdym zkrvtertów ocena będzic dokonana z clokładnościądo dwóch miejsc po przccinku.
Punkty ptzyznanew poszczególnych krytcriach danej ofertv zostaną do siebie dodane,
Zamatviający udzieli zatnówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największąIlczL.ę punktrirł.

wykluczenia
zarnówienia będą lvykluczelni ofcrenci, |<tórzy sa1 powiąz;-lni osoborłrt,l lub kapitałolł,o
z osobami upowaznionvmi przat Zamarviaiącego do zaciągania zobowiązań finansowych lub z osobarni
rtłkonującvrni w iirricniu Zamawiającego cztnnościzwtązane z przvgotolraniern i przepror.r,.adzeniern
XI. Warunki

Z gdzielenia

prclcedury 1yybclru wykr;nawcy polegającej w szczególności na:
1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cvwilnej lub osoborłlcj,
2. Posiadaniu co najrnniej1()ii, udziałów lub akcii,
3. Pełnienie funkcji członka organu nadzorczegolub zatządzaiącego, prokurenta, pełnomocnika,

1.

w związku rnałzeńskim, lł, stosunku pokre.ł.ieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pozostawaniu z wykona\Ąrcą w takirn stosunku pra\Ąrnvln lub fakĘcznywt, że moze to budzić
uzasadnionc wątplirvościco do bezstronności tych osób.
Pozostawanie

XII. Odrzucenie ofert
Odrzuceniu podlegaią clfcrty, których treśćnie odpowiada treści zapvtanii] ofcrto\Ą/ego oraz oferĘ, zlożone
przez oferenta niespełnia|ącego rvarunkórv określonych tĄ/ zapvtaniu ofertow,vm.

XI. Informacje o formalnościach
1. Niezwłtlcznie po lłrvborze najkorzystniejszej oferĘ, Zamawialący zawiadorni wszystkich Wlykonart,c(lw,,
którzy ubiegali się o udziclenie zarnórł.ienia o wyniku postępowania.
2. Zanrawiający zawtze umo\Ą/ę z rwbranvm Wykonawcą po przekazaniu za,lviadotnieni;r cl wyborze
lVvktlnałtcv, ale nie późnicj niz łt. terminie zrviązania ofcrtą.

1)

ał*Hałny edpis

a\

-|

4. Jczeli

Wvkonałvca/ którego oferta została wybrana uchyli się cld zawarcia ulnowy/ Zama.ł,iającv
łvvbierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośrridzłożonychofert, bez przeprowadzania ich pclnow.ncj
occnY.

5. Do

prowadzonego postępowania nie przvsługują Wvkonawctlrn środki ochrony prarvnej okreśione
lv przepisach Ustarw Prawo zamć,l,ivień publiczn_vch tj. odrvołanie, skarga. Jeżeli \Ąlkonawca/ którego
oferta została r.trybrana uchrrli się od zawarcia umowy/ Zarnalviającv łvvbierze kolejna ofertę
najkorzystnicjszą spośród złozonych ofcrĘ bez przeprorvad zania tch ponowrrej oceny.

6. Do

prowadzonego postępowanier nie przysługują \Ąłkonawcorn środki ochrony prarł.nej okrcślclne
w przepisach Ustawy Prarvo zamówieńpublicznych tj. odrłrołanie, skarga.

Zalączniki:
Formularz oferto,ił,v
2, Wzór umortry

1.

J.

ERDZIŁ:

GMlNY
Tomaszewski

