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Mochowo, dnia 04.01.2018 r.
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Zna k sprawry : RGK.27 11.2018

Zapytanie ofertowe

postępowanie prowadzone rł, t,lparciu o Regulamin udzielenia zatnólvień publicznłch o wartości
nieprzekrac zającej wy t aż onej l,- zł tl ty ch równowart ościkw o ty 30. 000 euro
I. Zamawiający: (lrnina Mochtlwo

Ądres do korespondencji: Mochclwo, ul. Sierpeckaż,a9 - 214 Mochorvo

tel. (2a) 27633 33, faks (2Ą)276 33 33lvelv.221

zaprasza do złożeniaoferty cenowei na zadanie: Dostawa pospółki przesiewanej/ gruzu
betonowego i mieszanki z kamienia granitowego na femont dróg gminnych
na tefenie gminy Mochowo
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotetn zamółvienia jest zakup wraz z załadunkierą transportern, rozładunkiem na k;lzdorazolł.e
r,łrezlłlanie zarnarviające go
CzęśćI - pospółki przesielvanej ztatna porwzej 0,2 nie rrrniej niz 25 % w ilości1000 ton;

CzęśćII- EIruzu betclnowego frakcji 0 - 63 w ilości500 ton;
CzęśćIII - mieszanki z kamienia granitovr,,cgcl frakcji 5-31,5 rv proporcji 50% karnienia granitow,ego, 50 ?i
pospółki rv ilości500 ton.
Dt.lstarczone kruszvłł.opołvinno posiadać wymagane przepisarni pra\Ąla atesty, cerĘfikatv, śr.viadcctlva
jakości,Pclwinncl bvć czystc, bez domieszek materiałórł,niepożądanvch(odpady tnetalo,1ł,e, plastiko,1te,
drelł,niane), gliny. W przypadku ujalł,nienia r.t, zawartości kruszvwa takich zanieczyszczcń Z;rmarviając1żądać będzie usunięcia tych zanicczyszczeń. Dostawa w / w materiałórv samochodarni
salnorłryładowawczvtni o ładownościok. 20 t umozliltiającrłni rozładunek przcz !§konalĄ/cę rł. tnałych
ilościaclr, z jednoczesnym rozgarnięciem rólvniarką \Ąrywozoncgo tntrtcri.rłu na wskazanvch przez
Zarnawiającego odcinkach dróg.
2. Przc,drnitlt zatnów,icni.r będzie dorvozony na drogi grninne z ptzeznaczeniern na ich rernont.
wvl<onarł,ca kazdorazolt,o dokona uzgodnienia terrninu, lokalizacji i lniejsca dostałvt, - transportu
bc.zpośrednio na rniejsce, bez mozliwości tyrnczasolł.ego składolr.ania. Dostawv rcalizorł,anc będą
stosoltlnie do potrzeb zamawiającego, po uprzednim porviadornieniu wykonawcv fakseln, e-mail lub

3,

te]efonicznie.
\ĄIykonalł.ca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku
rerrlizacji przedmiotu zatntiwienia

lub mvlnego lozpoznania rtarunkow

4. Termin realizacii: do 31.01.2018 r.
5. Wykonawca ma obowiązek rwjaśnićz Zanawiającyrn wszvstkie wątplirł,ościr,r, stosunku

do

przedrniotu zamówienia, przed złożeniern ofeńy. Po złożeniu oferty, Zarnarviający będzie ulvażał, że

6.
7.
8.
9.

Wykonawca nie ma wątpliwościi uu.ag w stosunku do zakresu prirc ujętvch w postępcl,ivaniu.
Wvkonawca w ofercie łrrinien ptzewtdzteć i skalkulować wszystkic czvnności niezbędne do
prawi dł orł,e go i ko mpletne go lr.vko nania pr ze dmiotu zamórvienia.
Wzór umolvy stanorvi załącznIk nr 3 do niniejszego zapvtania ofertowego.
Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni.
Bieg tc.rminu związanl,a ofertą rozpoczyna się rvraz z upłyrvcrn tcrrninu składania ofert.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnial 29 stycznia 2004 rclku
Prarł,o zamówień publicznl,cfi (Dz, łJ. z 2017 r,| poz. 1579 z późń. zm.), z\,vaną tl;rlcj ,,ustawą".
Szacunkorva wartośćprzedrniotu niniejszego zamółvienia nie przekracza kwoty okrcślonej w art. 4 pkt.
8 ustałvv.

III.

1,

2.

Warunki adziału w postępowaniu
Wykonawca lnusi prowadzić zarejestro\Ą/aną w Krajołvym Rejestrze Sądonvrn lub innym organic
ervidencji działalnośćgospodarczą, w zakresie objętym przedmiotowvm zatnćlrvieniern.
Wvkonalł.ca musi dysponować satnochodamj sarnolł.lrładorłrawczvmił;rdownościok. 20 tOĘ
umozliwiającvmi rozładunek w rnałych i]ościach.

...,....ffi

IV. DokumenĘ, jakie Wykonawca powinien załączyć do ofeńy:
zatnarł.iający wymaga/ aby kazda oferta załł,ierałaminirnum następujące dokumenty:
1. łwpełniony i podpisanv przez W1,,i<tlna\Ą/cę forrnularz ofertowy wg załączonego w7joru forrnularza
ofertołr.,ego - Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego,
2, oślł.iadczenie wvkonawcv o spc.łnieniu rł,arunków udziału rv postępowaniu - załąeznik Nr 2 do
zapytania ofeńowego,
3. rtykaz narzędzi, rłwposazenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnlrch Wykonaw*cy \v celu
rłrykonania zarnó\Ą/ienia publicznego wraz z inforrnacją o podstawie dvsponowania tvtni zasobami ZaŁącznik Nr 3 do zapytania ofeńowego
4. pełnornocnictłł.oosobv lub osób podpisujących ofcrtę, jezeli nie wvnika to bezpośrednio z załączonych
dokumentów.-

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania

1.

2.

oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wniclski, zarviadomienla clraz informacie Zamałviający i WvkonalĄIcv lTlogą
przekazywać pisernnie, za pomocą faksu lub drclgą elektroniczna.
Zatn;rrvi;rjąc1, podkreśla, ze lt, cclu zachowania reguł rólłrnego traktorvania Wykonalł,cćlvl, nie
przewidujc udzielania odpolviedzi nil pytarria dotyczącc postępowania o udzielenie zarnówienii.
zadarry;rne drclga telefoniczną.

trĄtkonarvca, który uzna za niezbędne uzyskanic] wyjaśnień dotyczącyclr postępo\Ą.ania o udziclcnic
zarnówienia, porł,inien wystapić z zapytaniern do Zarn;rwiającego \Ąi sposób rvskilzany w ust. 1.

3. Treśćzapvtań rvraz z
Ą.

rłyj;rśnieniamiZarnawiający przekazule Wvkon;rrvcom, któryrn przekazal

zaproszenie do składania ofcrt, bez ujawniania źródłazapvtania oraz na stronie internetowej. P.vtani.r
nalezy kicrołr,.ać do dnia t)9.01.2018 r.

}ezeli okaze sie to konicczne, Zamalł,,iając\r wvdłuz\i termirr składania ofert o czas niczbcdłll' na
dostosowanie do wprorvadzonvch zmian treściofert,

VI. Osoby po stronie Zamawiaiącego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Osclbą uprawnioną do kontaktowania się z lVvkonartcarni i udziclania ltryjaśnień dotvcz.lcvch
postęporvania jest Er,va Koprlcińska, tel. (24) 27 6 33 33 lt elt,. 211.
2. \Ą/vkonartca n^rcże zlvrócić się do Zarnarvi;rjącego o lvvjaśnienie 1t, gcldzinach praclr, tj.: poniedziałek,
środa- piątek od 7:00 do 15:00, rve ,tłltorck tld 8:00 do 16:00,
VII. Opis sposobu przygotowania oferĘ cenowej
1. Oferte nalezy zlożyć łv nieprzejrzllstej i zainkniętej kopercic urnieszczając na niej nazwę i adres
Zarna.,viaiące§lo/ nazwę i adres \ĄIvkonałvcr. oraz napis: Oferta cenowa na zadanie pn, ,,Dostawa
pospółki przesiewanej, grazu betonowego i mieszanki z kamienia granitowego na remont dróg
gminnych na terenie gminy Mochowo" nie otvvierać przed dniern 12.01.2018 r,, godz. 12:aa.

3,
Ą.
5.
6.

7.

8.
9.

l'rzesłtlć drogą elektrtlniezną adres e maił
ofertę należv sporządzić czytelnie, w języku polskim, rł. oparciu o forrnularze stanorłri;]cc załącznil<i cirl
ni

n

iejszt,go za proszcni,l.

Oferta nie mozc zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tvch, Plórc 1.vynikają z instrukcji rvydarrycir

przez Zamawiającego, lub które są koniecznc do korektv błędórt pclpełniclnych przez Wvkonawcę.
W Ęln przvpadku dokonane korekt\r muszą bvć parafor.vane przez osobę lub osoby uprawnione do
wystgptlw,;rnia w

itrr ieniu Wykonawcv.
Dokurncntv, ktćlrvch ząda Zarnawiający, firuszą bvć przedstalł.ione rł, forlnjc oryginału lub kserokopii
pośrvi;rciczonej za zgcldnośćz clryginałcltn przez osobę lub osoby uprawnione cio rvvstęptlrvalnia
.ł irnieniu łĄIvkonawcy, przv czyrr. w, przypadku wvkona wcółv wspólnie ubiegającvch się o udzielenie
zarnólvienia oraz w przypadku podrniotólv trzecich kopie dokutnentórv dotyczących odporviednio
wvkonalł,c_v lub tych podrniotólv s;1 prlślviadczane za zgodnośćz orvginałern przez wvkon;rrł,cę lub tc

;lod

rrr

i

oty (zgod nie z łr,yb orem Wykonnłr,cr,).

}V przypadku, gdy inftlrrnacje zaw,artc rv ofercie stanowią tajernnicę przedsię:biorstwa w rozutnieniu
przepisółł, ustalĄ/y o zlłralczaniu nieuczciwelj konkurencji, co do którvch Wykclnarł,ca zasttzega, ze nie
mogą brrć udostępniane innym uczestnikorn postę:ptlrłlania, rnusza być oznaczone klauzulą ,,Informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstłl,a łv rozurnieniu art. 11 ustalvv z dnia 16 krvietnia 1993 r.
cl zwalczaniu nieuczci,lvej konkurencli (Dz. U. z 2003 r, Nr 153, poz. 1503 zc ztn.)"
Zadne clokumcnty rvchodzące w skład oferty lub przedłozone przed podpisaniern umowy/ łv tyln
równiez przedstałr,.ione rł, fclrtnic orvginałów, nie podlcgają zrtlrotouli przez Zamal,t,iającego.
Wszel]<ic koszty związanc z przygoto\\Ianiern oferty ponclsi VWkonawca.
.

](}. Wvkonawca tTl()zcl wprclrłlirdzić zrniany lub rł.vcofać złożonąofelrtę ptld rvarunkierrr, ze Zamałtiającv

otrzvrna piscrnnc porviadtlnricnie tl vrlprolvadzeniu zrnian lub wycofaniu przed upływern terrninu
składania ofert. \ĄIvkonawca nie moze rł.vcofać ofcrty ani łvprolł,adzićjakichkolwick ztnian lv treści
tlfcrtv po upływie terrninu składania ofert.

11.łe+ia'Zamawiającvdopuszcz;rzłozc.nieofertczęściołt.Ych.

VIII. Mieisce składania ofeń
1. Ofertę cenową nalezy złożyćw siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd (Jrniny rv Mochortie, Mocholvo,
ul. Sierpecka2, a9 - 214 MochoM/o/ Iv terminie do dnia 1ż.aL2018t., godz.12:a0.
2. Zatnawiaiący mozc podiąć decyzję rv spra,lvie unielvaznienia postępowania o udzielcnic zanrółr.,icni;t bez
podarria przyczyny.
3. Zil tcrrnin zŁożenia oferty przvlmuje się datę i gcldzinę

;1.

ofer§ zlożonc po tcrminic składania ofert

1vpłt łvu oferĘ do Zamauliającego.
będą niezwłocznie zlt rócone wvkonau,cotn.

5. Zatnawia;ący nic przcłt iduje publicznej sesji otwarcia ofcrt.
IX. Opis sposobu obliczania ceny i warunki płatności

1, Na
2

załączonvrn fclrrnularzu ofcrtorvvrn, należv przedstarvić cenę ofertową brutto za wvkonanie
przedrniotu zamówicnia.
Wartośćccno\Ąrą n;llczv podać w złotych pcllskich cyfrą - z dokłirdnościądo dłvóch rniejsc po przecinku
oraz Słort,nie,

3. Ce nir porvinna zarł.ierać lt,szelkie koszty zw,iązane 7 11,ykonaniem przedrniotu zarnówienia.
4, Wszcll<ie rozliczenia porniędzv Zarnawtalącvm a \\ikonarvcą odbywać się będą w złotyclr pcllskich.
5.CcnapodanaprZeZWykonalvcęzaśw.iadczonądostawę/@jestoborviązująca

przez cały clkres rt aznościurnolł,v i nie będzie podlegała rł.aloryzacji w okrcsic jej trrł,ania. Zarnawiającv
wybierze ofcrtę odpowiadając;.l rvszystkirrr postarł,ionvł71 pr1cl niego wymogoln, o najniższej cenie lub
najkorzrrstniejszvm bilansie cent, i innych kryteriólł., oceny oferty.
Zarnarviający nie przerviduje udziel ania zaliczek na poczet ,wlrkonania zarnórł,ienia.

6.
7,Naleznośćpłatnabędzieplozakończeniurealizacjizadania,@Łio+u;

F-przelelł'elnnakontoWvktlnarvcV'lr,ciągu30drricldd.:rtr'

tltrzyIntrnia przez Zarnaltiającego prawidłowtl tvvstaw,ionej fal<turylrachunku. Szczegółor,vcl ztlsad\.
wrypłatv wynagrodzenia zostałv przedstar,rzione ,uł, l'rojelkcie Umorvy, stanowiącvrn Załącznik Nr 4 do
zarpytania-r.

X. Opis kryteriów wyboru aferty, wtaz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Zarrralt iający vrTbiera najkorzvstniejszą ofertę na podstar,r.ie kryterićlrł, occny ofert spośród ofert nie
podlegajacvch cldr:zuceniu.

'i.

2.

lVvbór najkorzystniejszej ofertv zostanie dokonanv lł,cdług krvteriólv:

Kryterium

Lp.
1.

Liczbapunktów (waga}

Cena

100

2.

SUMA

1

rłrylicztlnv \Ąr następując_v sposób:
W kryterium "Cena" ocena ofert zostanie dokonana

.:

t,(l

plzy zastasowaniu wzoru:

::_:]*::::

::

x

]0L)

cena ofertv badanej

3.@ocenabędziedokonan;rzdokładnościądodwóchmiejscpoprzecinku.
{, Pttnkt,v prz},znarre lt,poszezegółłłyeh kryteriaeh dtrnei ofert}, zosttłną de siebie dedane,
5. Zarnarviającv udzieli zatnórvienia Wvkonar.vcy, którego oferta uzyskała najvviększąIiczbę punktów.
6. Jczeli nie lnozna łr,lrbrać ofertv najkorzystnicjszej z, uwagi ni1 to, żc] dwie lub więcej ofert przedstarvia

7.

taki satn bilans ceny lub kosztu i innvch krvteriów clcenv ofert, Zama,iviając,v spośród tvch ofert rł,vbiera
cliertę z nalniższą ceną iub najniższym koszten1 a jezeli zosŁaly złożoneofertv o takiej sarnej cenie lub
koszcie, Zarnawiający wzywa Wykonarł,ctir,t,, ktć;rzv złożyli tc oferty, do złozcnia w tcrlrrinic
określonvrnptzcz Zamarviającego ofert ciodatko\Ąn/ch.
\ĄIykonarł.cv, skłirdając clfcrtv dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztórł, rt,vzszych niz
zaoferolł,ane

r,v

złozot-lvch ofcrterch

XI. Warunki

wykluczenia

ztrmórvieni;r będą rł.vkluczeni Wykonawcy, którz,v są powiązani osoboł.vo lub kapitałorł'o
z osobami upowaznionyttl przez Zarrurwiającego do zaciągarria zobowiązań finansolłlych lub z osobami
vvrrkonującyrni łv irnieniu zarnawiającego cztnności z..ł.iązane z przvgotorłlaniem i przeprowadzenietn
prclcedury rłrv bllru rv1,,kon;rlt cy polega jącej w szczegól nościna:
1. Uczestniczeniu ,lł, spółcc jako wspólnik spółki cvlvilncj lub osobow,ej,
2. Posiadaniu co najmniej1096 udziałóT,t lub akcii,
3. Pełnienie funkcji członka organu nadzorczegolub zarządzająccgo, prclkurenta, pełnomocniką
4. Pozostawanie rt zrł,iązku małzcńskim, w stosunku pokrc,"ł,,ieństu,;r lub polt,inort,;rcttra rv linii prostcj,

Z udzielenia

pozostalłlaniu z, ltrykone]wcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym/ ze rnozc to budziĆ
uzasadnione rłlątpliwościco do bezstrtlnności tvch osób.

XII. Odrzucenie ofert

odrzuceniu porllegają ofcrty, których treśćnie odpo,,viada treści zapytania ofertowcgo oraz oferty, zł,oŻone
przez\Nykonawcę niespełniającego lvarunkćlr,rl określtlnych w zapytaniu ofertowvm.
XIII. InJormacie o fornralnościach
1. Niezwłocznie pcl lłryborze n.rjkorzystniejszej oferĘ, Zarnarviający zawi;rdomi wszvstkich Wykonarvcółr,',
którzv ul-,iegali się rl udzielenie zarnólł,ienią 6 ylyniku postęporłlania.
2_. Zamawiil|ący za.wrzę umowę z ,lł.vbrirnym l,Vvkonaltrcą po przckazaniu zarłiiadomienia o wybOrze

3.

Wykonawcy, ale nie późńej niż w termińe związaŃa ofertą.
Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawcaprzedłażyz

goĘ€daf€żei
2)

Jezcli Wvkgl1a\Ą/ca/ którego oferta została rł,vbr;rna uchvli się cld zalvarcia umow}r/ Zamau'iającr.'
rvvbierze kolcjną ofertę najkorzystniejszą spośród złozonych ofert, bez przeprowadzania ich ponovrlnej
occnv.

5. Do
6.

prorvadzollcgo postępowania nic przvsługują trĄ\konalłrcorn środki clchronv prarvnei clkreślone:
w przepisach Ustartv Prawo zamówień publicznr,ch tj, odrvołanie, skarga. }ezeli Wvkonawca, którego
oferta została wl.brana uchyli się od zawarcia umowy/ Zarnarviającv wvbierze kolejną ofertę
najkorzvstn iejszą spo śró d złożanych of et t, be z p rzeprowa d zania ich p onownej ocenv.
Do prołvadzonego postępo\Ą/ania nic przvsługuią Wvkon;rrvcom środki ochrony pralr,ncj określone
l,t p-:rzepisach Ustaw,y Prałlro zaInórr,ień publicznvch ti, odrł.ołanic, skarga.

ZAT\MERDZIŁ:

WÓJ

GM}NY

Zbigniew bmaszewski

ZaIaczniki:
Formularz tlfertowv
Oświadczcnie Wvkonar.vcłW,vkaz sprzętu
Wzór umowt

1.
2,
3.
Ą.

