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Mochowo, dnia 26.02.2018 r.

Zapytanie ofertowe
postepowanie prowadzone w oparciu o Regulamin udzielerria zamówień publiczrrych o wartości

nieprzekraczającej v,łyrażonej w złoĘch równowartości kwoĘ 30,000 euro

I. Zamawiający: Gmina Mochowo
Adres do korespondencji: Mochowo, ul. SierpeckaZ,09 -2],4 Mochowo
tel (24)ż7633 33, faks (24)2763333wew.2ż1

zaptaszadońożenia ofeĘ cenowejnazadanie: Dostawa gtazubetonowego na remont dróg
gminnych na terenie gminy Mochowo

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z załadunkiem, transportem, rozładunkiem na kazdorazowe

wezwanie Zamawiajacego gruzubetonowego frakcji 0 - 63 w ilości ok. 900 ton.
Dostarczone kruszywo pÓ-l"rlo posiadać wymagane przepisami prawa atesĘ, certyfikaty, świadectwa
jakości, Powinno być czyste, bez domieszek materiałów niepoządanych (odpady metalowe, plastikowe,
drewniane), gliny. W przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa takich zańeczyszczeńZarnawiaj}cy
żądać będzie usunięcia tych zanteczyszczeń. Dostawa w/w materiałów samochodami
samowyładowawczymi o ładowności ok. 20 t z napędem na dwie osie ze względu na trudne warunki
terenowe, umozliwiajaclrni rozładunek przez Wykonawcę w mĄch ilościach, na wskazanyckt przez
Zamaw iaj4ce go odcinkach dróg.

2. Przedmiot zamówienia będzie dowozony na drogi gminne z przeznaczeniem .na ich remont.
Wykonawca każdorazowo dokona uzgodnienia terminu, lokalizacji i miejsca dostawy - transportu
bezpośrednio na miejsce, bez mozliwości t}Tnczasowego składowania. Dostawy realizowane będą
stosownie do potrzeb ZamawiajĄcego/ po uprzednim powiadomieniu Wykonawry faksem, e-mail lub
telefonicznie.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznańa warunków
r ealizaĄi przedmiofu zamówienia

4. Termin realizacji: do 10.04.2018 r.
5. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zarnawiajarym wszystkie wąĘliwości w stosunku do

przedmiofu zamówienia, przed zŁożeńem ofeĘ. Po złożeniu oferĘ, Zamawiaj4cy będzie uważał, że
Wykonawca nie ma wąĘliwości i uwag w stostrnku do zakresu prac ujętych w postępowaniu.
Wykonawca w ofercie winien przewidzieć i skalkulować wszystkie czynności niezbędne do
prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia.

6, Wzór umowy stanowi załącznknr 3 do niniejszego zapytańa ofertowego.
7. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni.
8. Bieg terminu związańa ofertą rozpoczlma się wraz z up§,wem terminu składania ofert.
9. Do niniejszego postępowania nie maja zastosowania przepisy ustawy z dńa 29 styczńa 2004 roku

Prawo zantówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późń. zrn.), zwaną dalej ,,ustaw4".
Szacunkowa wartość przedmiofu niniejszego zamówienia nie przekraczakwoĘ określonej w art. 4 pkt.
8 ustawlr.

III. Warunki udziału w postępowaniu
1,. Wykonawca musi prowadzić zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie

ewidencji działalrrość gospodarczą, w zakresie objętym przedmiotow}.rrn zamówieniem.
2. Wykonawca musi dysponować samochodami samowyładowawczymi o ładorłmości ok. 20 toru

umozliwiajacymi rozładunek w mĄch ilościach.

IV. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien zŃączyć do oferty:
Zamawiaj4cy wyrnaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenĘ:
1. wypeŁ,Liony i podpisany przez Wykonawcę formuIarz ofertov,ły wg zńączonego wzonr formularza

ofertowego -ZŃącznik Nr 1, do zapytania ofeńowego,
2. oświadczenie Wykonawcy o spekLieniu warunków udzińu w postępowaniu - Załącznik Nr 2 do

zapytaaia ofeńowego,
3. wykaz narzędzi, rł,yposazenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu

wykonania zamówienia publicznego wTaz z informacja o podstawie dysponowania brmi zasobami -
Zńącznik Nr 3 do zapytańa ofertowego.



4. pełromocnictwo osoby lub osób podpisujacych ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych
dokumentów.

V. Infornracje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomieńa oraz informacje Zarnavńajacy i Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub droga elektroniczną.
Zamavńaj4cy podkreśla, że w celu zachowania reguł równego traktowania Wykonawców nie
przewiduje udzielania odpowiedzi na pytania doĘczące postępowania o udzielenie zamówienia
zadaw arrc droga telef oniczną.

2. Wykonawca, który uzl:ra za niezbędne uzyskanie wyjaśnień doĘczących postępowania o udzielenie
zamówienia, powinien wystąpić z zapytańem do ZamawiĄącego w sposób wskazany w ust. 1.

3. Treść zapytań wraz z wlaśnieniami Zamawiajacy przekazuje Wykonawcom, którym przekazał
zaproszeńe do składania ofert bez ujawniania źródła zapytańa otaz rla stronie internetowej. Pytania
należy kierować do dnia 02.03.201,8 r.

4. Jeżeli, okaże się to konieczne, Zamawiaj4cy wydłuży termin składania ofert o czas niezbędny na
dostosowanie do wprowadzonych zmiarttreści ofert.

VI. Osoby po stronie Zanawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących

postępowania są; KrysĘna Bartoszewska, Ewa Kopycińska, tel. (24) 276 33 33.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiaj4cego o wyjaśnienie w godzinach pracy, tj.: poniedziałeĘ

środa - piątek od 7:00 do 15:00, we wtorek od 8:00 do 16:00.

VII. Opis sposobu przygotowania ofeńy cenowej
].. Ofertę należy złożyć w ńeprzejrzystej i zamkniętej kopercie urnieszczaj4c na niej r.azwę i adres

Zamawiaj4cego/ nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta cenowa na zadanie pn. ,,Dostawa 9ruzu
betonowego na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo" nie otwierać przed dniem
07 .03.2018 r., godz, 12:00.

4. Ofertę należy sporządzić czytelnie, w jezyku polskim, w oparciu o formularze stanowiące zńączńki do
niniejsze go zapr oszeŃa.

5. Oferta nie moze zawierać zmian ani uzupehrieńzv,rylatkiern ĘcĘ które wyrikaja z instrukcji wydanych
prz.ez Zamawiającego, lub które są konieczne do korekty błędów popeh,Lionych przez Wykonawcę,
W tym przypadku dokonane korekĘ muszą być parafowane przez osobę lub osoby uprawnione do
występowania w imieniu Wykonawcy.

6. DokumenĘ, których żąda ZamawiĄacy, muszą być przedstawione w formie orygrnału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do występowania
w imieniu Wykonawcy,przy czyrr.w ptzypadku Wykonawców wspólrrie ubiegajacych się o udzielenie
zamówienia oTaz w przypadku podmiotów trzecich kopie dokumentów doĘczących odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z orygjnŃemprzezWykonawcę lub te
podmioty (zgodnie z ł,yborem Wykonawcy).

7. W przypadku, gdy informaĄe zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że ńe
moga być udostępniane innym uczestnikom postępowania, rrrusząbyć oznaczone klauzulą ,,Irrformacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczańu nieuczciwej konkurenĄi (Dz.U. z2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.)" .

8. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty lub przedłożone przed podpisaniem umov\y/ lM tym
róv,rnież przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przezZarnawiającego.

9. Wszelkie koszĘ zwią2ane zprzygotowaniem oferĘ ponosi Wykonawca.
10. Wykonawca moze wprowadzić zrrriany lub wycofać zŁożoną ofertę pod warunkiem, że Zarnawiajacy

otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeńu zrnian lub wycofaniu przed upływem terminu
składania ofert. Wykonawca nie moze Mrycofać oferĘ ani wprowadzić jakichkolwiek zrnian w treści
ofeĘ po upływie terminu składania ofert.

1,1,. ZŁożona oferta obejmuje całość zamówienia.

VIII. Miejsce składania ofeń
1. Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zarnawiające3o, 9. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo,

ul. Sierpecka 2,09 - 214 Mochowo, w terminie do dnia 07.03.2018 t., godz.12:00.
2. Zamawiający rr.oże poĄać decyzje w sprawie rrniewaznienia postępowania o udzielenie zarnówieńabez

podania przyczyy,
3. ZaterminzŁożeŃa ofeĘ przyjmuje się datę igodzinę wpĘwu oferĘ doZamawiającego.



4. OtetĘ złożone po terminie składania ofertbędą niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.
5. Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

IX. Opis sposobu obliczania ceny i warunki płatności
1,. Na załączon;łn formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie

przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w ńoĘchpolskich cyfuą- z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

oraz słorłmie.
3. Cena powinnazawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczeńapomiędzy Zamawiajacl.łn a Wykonawcą odbywać się będą w złoĘch polskich.
5.CenapodanaprZeZWykonawcęzaświadczonądostawę/@jestobowiązuj4ca

przez cały okres wazności umowy i nie będzie podlegała waloryzaĄi w okresie jej trwania. Zamawiajacy
wybierze ofertę odpowiadajaca wszystkim postawion;rrn przezŃego wymogom/ o najnższej cenie lub

, najkorzystrtiejszym bilansie ceny i inrrych kryteriów oceny oferty.
6. Zamawiajacy nie przewiduje udzielaniazaliczekna poczetwykonania zamówienia.
7.NaleznośćpłatnabędziepozakońcżeniurealŁaĄizadańa,i,fłŁ

rzelewem na konto Wykonawcy, w ciągu 30 dni od daĘ
otrz}zmania przez zamawiajacego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. szczegóŁowe zasady
v,rypłaty rvynagrodzenia zostĄ przedstawione w Projekcie Umołry, stanowiącym Zńączńk Nr 4 do
zapytaria.

X. Opis kryteriów wyboru otetty,wtazz podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert spośród ofert nie

podlegajacych odrzuceniu.
2, Wybór najkorzystniejszej ofeĘ zostanie dokonany według kryteriów:

Lp. Kryterium Liczbapunktów (waga)

1. Cena 100

2.

SUMA 100

wyliczony w następujacy sposób:
W krlerium "Cena" ocena ofert zostanie dokonan"!:y zastosowaniu wzoru:

. = _ _ _ _ _ _ :::y_ ::: _:::]________ 
", oo

cena oferty badanej

3.@ocenabędziedokonanazdokładnościądodwóchmiejscpoprzecinku.
4. Purd<ty przyznarte w- peszezegóhryeh Ę-teriaeh danej efeĘ zestaną de siebie dedarre,
5. Zamawiaj4cy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największąliczbę punktów.
6. Jezeli nie mozna wybrać oferty najkorzystniejszĄ z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia

taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiajacy spośród Ęch ofert wybiera
ofertę z najńższą ceną lub najńższym kosztem, a jeżell zostaĘ złożone oferty o takiej samej cenie lub
koszcie, Zamawiaj4cy wzywa Wykonawców, którzy zŁożyli te oferty, do zŁożeńa w terminie
okreŚlon},rn przez Zarnawiajacego ofert dodatkowych.

7. Wykonawcy, składajac oferty dodatkowe, nie mog4 zaolerować cen lub kosztów wyższych ńż
zaoferowane w złożonych ofertach

XI. Warunki wykluczenia
Z l;dzieleŃa zamówienia będą wykluczeni Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo
z osobami upowaznionymi przez Zamawiaj1cego do zaciągania zobowiązań finansowych lub z osobami
wykonujacymi w imieniu Zarnawiającego cąmności związane z ptzygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru rłykonawcy polegajacej w szczególności na:
1,. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,
2. Posiadaniu co najmniej 10'/. udziałów lub akcji,
3. Pełrienie funkcji członka organu nadzorczegolub zarządzającego/ prokurenta, peŁromocnika,
4. Pozostawanie w zwtązku maŁeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

pozostawaniu z wykona\^/cą w takim stosunku prawnym lub fakĘcznym, że moze to budzić
uzasadnione wąĘliwości co do bezstronności Ęch osób.

XII. Odrzucenie ofert
Odrzuceniu podlegaja oferĘ, których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowe1o oraz oferĘ, zŁożone
przezWykonawcę niespełniającego warunków określonych w zapytariu ofertowym.



XIII. Informacje o formalnościach
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiajacy zawiadomi wszystkich Wykonawców,

którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wpriku postępowania.
2. Zarnawiajacy zawrze umowę z wybranlłn Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o Wborze

Wykonawcy, ale nie późńejnż w terminie zwią7,arlia ofertą.
3. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca ptzedłoży:

1) a'eteaĘ edpis z ttŁśeiłt,ete reiestftŁ łub z eentrah,rej e$,iden€ji i foferrnadi e działakleśei

2)
4. Jeżeli Wykonalvca, którego oferta została wTzbrana uchyli się od zawarcia ulnowy/ Zamawiający

wybierue kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród zŁożonyc}:- ofert, bez przeprowadzania idr ponov,nej
oceny.

5. Do prowadzonego postępowania nie przysługuja Wykonawcom środki ochrony prarłmej określone
w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga. Jezeli Wykonawca/ którego
oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umovyy/ Zarnawiaj1cy wybierze kolejną ofertę
najkorzyshriejszą spośród złożonycl:. ofert,bez przeprowadzania ich ponovrnej oceny.

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

ZŃączńl<r
1. Formularz ofertowy
2. OświadczenieWykonawcy
3. Wykaz sprzęfu
4. Wzórumowy

ZATWIERDZIŁ:

GMlNY


