
GMlNA Mfic1-1oW0
fu,lochowo, ul. Slerpecka 2

09 - 214 Mochowo
(3)

Znak sprawy: RGK.271.3.2018 r.

Mochorvo, dnia 08.()1.2018 r.

Zapytanie ofertowe
postępowarrie prow.aclzclne r,t, oparciu o Rcgult-Lrnirr uclzielenia zamówień publicznych o wartości

nicprzckraczającej wvrazonej w złotycłr równowartości kwoĘ 30.000 euro

1. Zamawiający: Gnrina Moclrow,cl
Adres do korespondcncji: Mclchorvo, ul. Sierpecka 2,0c) - 214 Mochowcl
tell. (24) 27633 33, faks {24)276 33 33lvelv.221

zaptasza do złożenia ofert cenowych na usługi koparką
ptzy ptacach organizowanych ptzezUtząd Gminy w Mochowie w roku 20].8

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. l'rzcdtnicltetn zatnórł,ienia jest śrł.iadczenie usługi polegającej na pracy koparki przy lwkonyrtaniu

zirdtrń związarnych z clkoptltanietn rorvów, zakŁadanictn nolłrych przepustór,rr orelz udroznienie
istnicjących przy drogach gminnych na terenie gminy Mochowtl.
Usługa pracy kopąlki to czas liczony jako roboczogodzina pracy sprzgtu licząc od czasu dysponowania
sprzętelT} w micjscu rvskazanvln przez Zamalviającego do wvkonania robót, do czasu ich zakończenia.
Od czilsu plracy odliczony będzie czas awarii i niespr.Twności sprzętu, jak rórłrnicż czas dojazdu do
lniejsca pracy i powrót z pracy.

2. Zakrcs ś,w.iadczonych usług bęclzie ustalanv 1gg potrzeb Zarnawiającego.
3. \ĄĘnagrodzenie Wvkonawcy będzic stanolvić cenę jednostkową za godz. pracy sprzętu pclrnnclzclna

pr zez ilość fakĘcznie przepracow anyc h godz i n,

4. Terrnin realizacji,. do 31.12.2018 r.

5, }ĄIzór umott,y stanołt,i załąeznik nr ,,,,-do-ąiłłiei@
(r. Wykonawca z,wiązany jest ofertą 30 dni,
7. Bicg terrninu zw-iązania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terrniny składania ofert.
8. Do ninicjszego postępowania nie rnają zastosowania przcpisy ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004 roku

Pr;lrvtl ztrtnówień publicznych |Dz. U. z 2017 t,, poz. 1579 z późn. zm.), z\Ąlaną dalcj ,,ustar,r.ą".
Szacunkowa wartość przedmiotu niniejszego zarnór.vienia nie przekracza krvoty określoncj w art. 4 pkt.
,3 usta."v\r.

III. Warunki udziału w postgpowaniu
Zamart iaiący nie precyzule szczególouych łvarunkółt, udziału w postępor,rraniu.

IV. DokumenĘ, jakie Wykonawca powinienzałączyć do oferty:
7. Zarnawiającv wvlnaga/ aby kazda oferta zalł.ierała rninimurn następujące dokutnenty:

]) wypełnionv i podpisany przez Wykonawcę forrnularz ofertolvv ll,g załączonego wzoru fclrtnularza
ofertowego,

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

1. Wszelkie oświadczenia, rvnioski, zarviadomienia oraz informacje Zarnalr.iającv i \ĄIvkona\Ą.c\i lnogą
przckazywać pisemnie, za pornocą faksu lub drogą elcktroniczną.
Zamawialącv podkrc.śl a, że \Ą, celu zachołtania reguł rórł,nego traktowania \Ąlkonawców nie
przcwiduje udzielania odpo,1ł,iedzi na pytania dotyc2ą6g postępowania o udzielenie zarnółvielria
zadawane droga telefoniczną.

2. Wvl<ona,ivca, który uz:na za niezbędne uzyskanie l,vyjaśnień doiyczących postęporvania o udzielenie
zatnólt ienia, port inien urystąpić z zapytaniern do Zarnalł,iającego ,lv sposób wskazany lv ust. 1.

3, Treść zapytań łt,raz z wyiaśnienitrrni Zamawiaiąey przekazuie Wykenałt,eełn; k€r_vłł-t przek*zał
żapftłsz€*i€-do składał-rii* oferĘ bez ł+jarvnianił źródła zapytania elraz na strenie internetewej
:'ałłatt,iająeego it:

VI. Osoby po stronie Zamawialącego upławnione do porozumiewania sig z V/vkonawcami
1. Osobą uprawniclną do kontaktorvania się z lVykonawcatni i udzielarria lł.,vjaśnień dotyczągygh

pclstępołrzania w jcst Krvstvna Bartclszcwska, tcl. (24) 276 33 33 welv. 209.
ż. wykonavrrca moze zrvrócić się do zamawiająccgo o rvvjaśnienie istotnvch rłiarunkórt, udzielenit-l

zatnówienia w godzinach pracv, tj.: poniedziałek, środa - piątc-k od 7:00 do 15:00 lł,e lvtorek od 8:00 do



16:00.

VII. Opis sposobu płzygotowania oferĘ cenowej
1. Ofertę nalezv zlożyć w nieprzcjrz},stei i zarnkniętej kopercic urrricszczając na niej nazwę i adrcs

zarnalł,iającegol naz.^/ę i adres }Vvkonalvcy oraz napis: Oferta cenowil na zadanie pn. ,,Świadczenie
usługi koparką ptzy ptacach organizowanych przez Urząd Gminy w Mochowie w roku 2018" nie
otwierać przed dniern 17.07.2018 r., godz. 13:00.

?, Pfzesłać drosą eł
4. Ofertę nalezy sparządzić czvtelnie, 1łz ięzvku polskirą w oparciu o ftlrmularze stanowiące załączniki do

n i n it,jszt,lio z.l proszeni,.l.
5. Oferta nie tnoze zawier.rć ztnian ani uzupełnień z wyjiltl<iern tvch, które łvynj kają z instrukcji ,ivvdanvch

przez Zamawiającego, lub które są konieczne do korektv błędórv popełr'ionvch przez Wtkonarvcę.
W V* przvpadku dokonane korckty muszą bvć parafonrane ptzez osobę lub osoby upralł..nione do
występorłlania w imieniu Wykonawcv.

6. Dokurnentv, ktćlrych żtlda Zatnawiając.y, muszą bvć przeldstaw,ione lł, forrnje orygin;rłu lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z orvginałem pyze7, osobę lub osobv uprarvnionc do występolł.ania
rv imieniu Wykonałt cv, przy czyln \Ąr przvpadku Wrrkonawców łvspólnie ubiegającvch się o udzielenic
zarnólvicrria oraz \Ąr przrrpadku podrniotórv trzecich kopie clokurnentów dotvczących odpowiednio
\Ą/vkclrrarł,cv lub tych podrniotón, są pośvl,iadczane za zgodność z oryginałem przcz wykonawcę lub te
ptld mi tltv (zgod nic 7, \ĄT/borcln Wv kttn a wcy).

7. W przypadl<u, gdv inforrnacje zar.varte w ofercie stanowią tajernnicę przcdsiębiorstlva lv rozumieniu
przepistiw ustawy tl zwalczaniu nieuczcirvej konkurencji, co do którvch W}rkt;nalvca zastrzega, ze nie
łnogą być udostępniane innyrn uczestnikom postępowania, muszą być oznacztlne klauzulą ,,Informacje
stanowiilcc tajcmnica przcdsiębiorstwa w rozumieniu art, 11 ustaw,y z dnia 16 krtietnia 1993 r.

o zwalczaniu nieuczcirr,ej konkurencil (Dz. U. z 20()3 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm,}" .

8. Zadrre dokurnenĘ rt chodzące \Ąr skład oferty lub przedłozone przed podpisaniern umolĄ.7l
\Ąr tym rólvniez przedstar,vione łr., formie orvginałórt, nie podlega!ą zwrotcllvi przez zanlalviającego,

9, wszelkie kosztv zw,iązane zprzvgotowaniern ofertv ponosi wtrkonau,ca,
10. Wvkona\Ą/ca fi}Oze lvprowadzić zrnianv lub rvvcofać złożoną ofertę pod wi]runkieln, ze Zamalviającv

otrzytna pisemne polviadomienie o wprowadzeniu zrnian lub rłrvcofaniu przed upłvwctn tct-tninu
składaniir ofcrt. Wyl<onawca nie rnoze łłrycofać ofertv ani ,ivprowadzić jakichkolrł.iek zmian w ireści
ofcrtv po upłyllrig terrninu składania ofert,

11 . Złożona oferta rna obejmorvać całość zamówienia.

VIII. Miejsce składania ofert
]. Oferte cenorĄrą nalezv złożyć w siedzibie Zarnawiającego, tj. Urząd Gminy ,lł. Nlochowie, a9 - 214

Mochorł,o, ul. Sierpecka 2, w telrtninie do dnia17.a7.2018 r., godz. 13:00.
2. Zarnau,iający moze podjąć decrrzjg \Ą1 sprawie uniewaznienia postępolvania o udzielenie zarnówienia bez

pcldania przyczyn,y.
3. Za termin złożenia ofcrtv przvjrnuje się datę i godzinę 1łlpływu ofertv do Zatnirwi;rjelccgtl.
ltr. zarnarł,iający nic przerłiiduje publicznej sesji otr.varcia ofert.

IX. Opis sposobu obliczania ceny i warunki płatności
1. Na załączonym formulirrzu ofertowym, nalezy przedstawić cenę ofertorłr;J brutto za wvkonanic.

przedmiotu zamówienia - za 1 roboczogcldzinę pracy sprzętu.
2. Wartość ccn(lw,a nalezv podać lł. złotl.ch polskich cyfrą - z dokładnością do dlvóch miejsc po przecinku

oraz słcllłrnie.
3. Celra po,1vinna zalłrierać lł,szelkic koszty zlą,iązane z wykonaniern przedrniotu zarnówienia.
Ą. Wszelkie rozliczcnia pomiędzv Zamawiającym a Wykona\Ąrcą odbylł,ać się będą w złotych polskich.
5. Cena podana przcz Wykonałł,cę za świadczoną d€5+a{ńćę/usługę/rebeĘ-bł*de+łrłaną jest oborviązująca

przez cały okrcs,lvazności utnorłry i nie będzie podlegała waloryzacji ,lv okresie jej trwaniał. Zamart iający
lvybicrzc ofertę odport iadając4 wszystkirn postarvionym przez niego wlrrnogom/ o mjnizsze_j cenic lub
naljkorzvstnieiszyrn bilansie cenv i innych kryteriólv oceny ofer§.

6. Zamawiającv nie przewiduje udzielania zallczek na poczet rl,vkonania zatnów,icnia.
7.Na1eznośćpłatnabędziepozakończeniurealizacjizadania-z1econejusługi,@

przelervern na konto Wvkonarł,cv, w ciągu 14 dni od
datv otrzvmania przcz Zarnawiająccgo prawid|614r6 ą.ystoltionej faktury/rachunku. Szczegółowe
zasadtllł.vpłaty ,iłiynagrodzcnia zostałtl przedstarvione lt Projekcie lJmorł,y, stanowiącvtn Załącznik Nr
2 do zapvtania ofcrtorvc€lt,l.



X. Opis kryteriów wyboru oferty, wtaz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny
ofert
1, zatnarł,iaiący ,w_vbiera najkorzyslpiejszą ofertę na podstirlvic kryteriów oceny ofert spośród ofert nie

pod icga;.lcr ch tldrz uccni u.

2. Wybór: rrajkorzystniejszej ofertv zostanic dokonanv rvedług następujących krytcriórłl:

Lp. Kryterium Liczbapunktów (waga)

1. Cena 100

SUMA 100

3. lV kazdvrn z kryteriór,v ocena będzie dokonana z dokładnością do drvóch micjsc po przecinku.
Ą. Punktv przyznane \Ąr poszczególnych krvteriach danej oferty zostaną do siebie dodane,
5. Zamau,iający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała na.jwiększąliczbę punktólł..

XI. Warunki wykluczenia
Z r"rdzielenia zamórtienia będą wykluczeni oferenci, którzy st1 pclwi;lz;rni osobowo lub kapitałorto
z clsobami uporł,aznitlnymi przt,z Zarnalr,ł,iającego do zaciągania zobowiązań finansowych lub z osobami
rvvkonuj.lcyrni rv itnicniu Z.rtnawiająccgo czynności zrł,iązane z przygotowaniem i przeprołł,adzeniern
p r:tlccci u ry lylrbortl rvykonawc1. polegaiące j w szcze.gćll ności n.r :

1. Uczcstniczcniu rł, spółce jako rł.spólnik spółki c,vlvilne-j lub osobowej,
2, Ptlsiadaniu co rrairnniej109d udziałórv lub akcji,
3. Pcłnienic funkcji człołrka organu nadzorczcgtl lub zarządz,ającego, prokurenta, pełnotnocnika,
4. Pozostar,rratlie w zvriiązl<u lnałzeńskitn, lv stosunku pokrer.vieństura lub porł,inclrł,itcttva rv linii prt':stc;,

pozostawaniu z r.trykonalĄ,cą w takirn stosunku pra\Ą/nym lub faktycznvrn, że moze to budzić
uzasadnione rvątplirvości co do bezstronności tych osób.

XII. Odrzucenie ofert
Odrzuccniu podlegają oferty, którvch treść nie odpor,r.iada treści zaprltania ofertorĄrego oraz ilfertv, zloż,o.le
przez oferenta niespcłniającego rvarunkółv określonvch 1Ąr zapytaniu ofertorvvm,

XI. Informacie o formalnościach
1. Niez,ił,łocznic po vr,yborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zarviadolni n,szvstkich Wvkonawców,

ktćlrzy ubiegali się o udzielenie zarnółvienia o wvniku postępow.rnia.
2, Zarnartriaiący za\^|rze urr]o\,vę z łł,ybranvrn Wykonaltcą po przekazaniu zalłriadornierria o łr,ryborze

!Vvl<onar.ł,cv, ale nie później niz w tcrIninic zwtązania ofertą.
3, Przed podpisaniem umewy lvybrany Wykonawea przedłeży:

1) akttrtłĘ edpis z ło,łaśeiłt,egcl r:ejestrt* łtłb z eentrałnej eł.t,ideneji i iłfermaeji e działałneśei

s",t,otJatzą;

4. Jezeli Wykonalł,ca/ którego ofcrta został;r wybrana uchvli się od zarłrarcia ulT}owy/ Zamawi;liilc_v
1ryybierze kolejną ofcrtę najkorzystniejszą spośród zlożonvch ofert, bez przeprowadzania ich ponorł,ncj
ocen_v.

Do prowadzonego postępt,1,1vania nie przysługują Wykonawcorn środki ochrony prawnej okreśione
w przepisach Ustawy Prawtl zarnówień publicznych tj. odwołanie, skarga. }ezeli Wlukonawca/ któregc.l
ilfcrta została wybrana uchyli się od zarvarcia ulT}owy/ Zatnawiającv wybierze kolejną ofertę
lrajkorzvstniejszą spośród złtlztltłvch łsfert,bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Do prilw;rdzonego postępourania nie przysługu!ą Wykclnawctlrn środki ochrony prawnej określone
w przepisach Ustalw Pra,lł,o zarnówicli publicznych tj. odłrrołanie, skarga.

Załączntki:
1. Forrnularz ofertowv
2. Wzór utno,1ł,v

ZA DZIŁ:

WÓJ GMlNY

J.

Zbignie Tomaszewski


