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Zlr;l i< s llrir rvl,: ltGK.27 l, 1 5.2()'l (-)

Zapytarrie ofertclwe
ptlstępcxvirrlie prclvvatizclIle vl,tl|li,tI,cit-t o Regularlrirl r,rclziclcrrja zanrt'llvieti publiczllvclr o i.t,artości

tlieplt'zekl'tlczajacej rł,\,l,azotlej ry zlrltl,clr tór,t,ttor,r,artości krł,otv 30,000 euro

l. Zarrrawiający: Crrlilrtr Vloclrorvtl
At]I,es t1o l<tlrt:sptltltlellcji: NIilclrorł,tl, ul, Sielrpccka 2,09 - 2].l N,4clchtlrl,cl

tcl. (2-1) 27633 33, iaks (2-I)276317E

7.ilpfilszi,l titl zltlze lliir ol'crt ccnclr.r,l,cll lla reirlizację ziiclir.rria

I{crrrorrt drogi glninrlej rrr 370244W rclacji Ztrrawin - Zttki w rl. Zuki i Zółtowo

iI Opis ;lrzctllrliclirt złirrówienia
-] Pl,zccllllicltelll ziiIlltir.r,ietlilr jt:st l,etlltll1t tlrog,i 9rrlitllle; llr 3702-14\Ą reliitji ZLt I,.lrliIt - Ztr ]<i

rł,rlr. Zuki i Ztiltorr,cl (tlestrukt asialtrll1,1 1.1,iIości ok 200 totl tlosttrrczv Z;rlrrarvitrjtrc\,)
Robott, będą prlIegalv lla
- tlltl1;ość t1logi 9-10 lttb, szer.3 mb (polozetlie clestru]<tu o gI,ubości 8 c-lll - luźllcl rł,rirz z prclfilclrvatlit,t,ll
i z,r geszczct-lienr pclcl loza,
- ptllożcllic r_lcstlulitr_r lla tllugości 200 nlb, szerokrlść 4 rTrb, grlrb<lść c,lestrlrktr_t -6 ctrr - luźrlr,,
Polviel,zclrlliclr,r,e tttrll-;rletrie tla tlltrgości -l450 lrlb, szclcll<clści 3 nrb.
Irr.łcc objętc plrzetlllliottl:tr ziltrtćlrvjelli.i lllLlsza b)rć zgtltllre ze szttrką btLcloll.latrą i opisen

rlat,ltil]<<irv rcaiizac,ji lobcit, rnaj.rcvcll rl,plvrt, lla li;rII<uIację cell\r ofeI,tclrr.ej.

!\,\,l}]il8illlt] })fz\/1,oto\\,illlicl ziirvoclorve clo pellliellia satllclt]zjelllt.t_jl itrllkc;i iecht-liczllvt,ir
lv bltr_1orvnictrvie

2. 'fcrrilill lcalizacji: do 31.08.20 l9 r.

3. \\i zcir lllr-ror,r,]l st;tllor,r,i Zalączllik lll, ? r-1o lliniejszelgcl zap\/tallia tlfcrtor.r,ł-.:gcl.

-1 \Ą1\,kclll.r."r.t-;,t zlr.i.] za tly jt-s t ol'c1,1ł1 30,_l ll i,

5 13ic-- lcrrllirltl zrviirznllia tllcl,ta t,ozpr]cz\rlla sie rl,raz z ltplr.,rł,etłl tertlrill\. sl<łaclaIria ttf'ert.

6 L)il rrlrliejsze!i() |rostepo\r,aIłia llit, IllaiJ /.lst(l\(l\\,.lI]i.l l)l-lt,pls},ttstax,t, z cllria 29 stt,czrlia 2()():l roliLr
I]i'ar.r'o zarrlórl,ieli lltrbljcztlycil (Dz. U. z, 20l,S I,., poz. 1986 z, pól,tr. z1,1l ,'), z\\,al}źl .1alcj ,,Ltstittr lt".

8 lłst.rrvl,.

IIl. WartrIrl<i udziirłu rv postępowanirr
1 \,Vt,ktll1,l"ca tl-tttsi ;lrclrł,atlzić ztrl,cjcstrorł,elł-ttl rt, I(ra;or,r,vrrl l(ejestrze Sąc1olł,ynl lub inrTvrn tlrgalrie

etviclerlcji dzlalaIrrosć gtlspttclarczą, r,ł, zirkresie objęltl,nr plzer.ltTriotor,r,Vrrr zatl-tólł,ierrien..

IV. Dokumenty, jakie Wykorrawca powinien załączyć do oferty:
7. Zarrrawiający wylnaga/ aby kazcla ofelta zawierała llrinirrrum r-rastępujące c{okumenĘ:

1) wypełrliony ipodpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy wg zalączorrego wzoru forrlrularza
ofertow,ego,

IrrfrlrIrlacje cl sposobie porozulrriewania się Zamawiajacego z Wykonawcanri oraz
przckazywarr ia clświa clczeń i do k u 1,1le ntów,

i.t,zeliaz\-rl,ac lli511,,,,,,,1", lr: i-. dl,tltl;-, cle](t],(),li(]Zllit,
/łrltarvia ji]cll, 1ltltlkrcśla, zc \\, ccltt z.lc lrt.livirtlia regtr l rtlllvtlegtl tral<tt.u,alria \,YVIii.ltlatliltirr, Ilit,

l]rzcu-i(]Lljc utizieIarTia tlcl por.l,ie,tlzi l1ii 1r1l|ąllio tltltl,czącil postępcllr,allia o ltc]ziclctlic, zatrrtjlr,ierliil
za tl.] rr,.ilttl tl rol1ir [eleiotl icztlłt,
\,VVktlIllrrvca, którv LlzlliI ztl tliczbcclrre ltzysI<;rlrie
o trclzielerlie zatlrórvictli.r, p(l\Ą-illicll rvystaprić z zaptltałlictlr
Llst. -l 

.

Mochowo, a',iuĄh,oo.zoro ..

2,

.)

n,vjaśrrień tltltyczacvclr postęporł,alliir
clo Zirnratłr.iaiącego rł, spostib rt,skazatlt, tr,



]. 'lltlść ztrpt.[ari \\,|,Az z \Ą,\,j.iślliclliarlri Zirrllail,itrjilcl, przcI<irzrl je \\r,ktlIlirtvctltlr, kitil,ynl przel..a7-.ll
7-allf()s7c,llie tltl sl.l'iatlaIlia (]i(]lt, [lt-,z Lrjarvrliarlia zrijtl la ./-,ll)_\,1,1tli.l ()I,,l/ lln 5tf()lli(] illtt:rtltltilrlcj
la lllarvia jlrceg(l. l\tai+a tłiiit-,+,ł-kterłlrtac tlt+ tlrriił _.,. ,,, , =

Vi, Osobl po stronie Zarnawiającego uprawnior-re do porozulniewarria się z Wvkorrawcarlri
l , ()soLl.] t-l prarvtliorrtr t1o korrtaktcllvłttlitt sie z \,Vykottar,r,cttttti i r.rtlzieli-uria \\,\,jaś|lieti ciotVczacl,c lr

pos tęp ort.arr i,l 1y jes t Krt,sty ntr Birrtosze l,r,skir.

2. WVkotrarvca nloźe z\Ą,rócić sic tlo Zarlralviającego 61ł.l,jaślrierrie istotn,vch \\,arLlIlk(i\\, llclziclelliii
zatllórvicI-titl lł,goclzirracłl prac1,, tj.: ponicclzirrlc.J<, śrclcla - pitltek ocl 7:00 do 15:()() u,e u,torck ocl 8:00 clcl

1 6: ()()

Yll ()pis sptlstlbu ;lrzt,gottlrl,irllia tlicrtv cctlr ltr t,j

1 ()icLtę tralczl, zlożr,c u, lricplrzejl,z\.stej izallrkIliętej ko;lcItie u1]1iL,!l.z,ljąr- Ila lliej l1iiz\\,9 itrr_l l,es

Zallrar,r,iajilclt]go/ tlaz\\,ę iaclres \Ąil,koIrarr.cv tlrirz tltt;lis: Olclrta ccl1o\,\,i,t tra zirclalrie plrr. lielrront drogi
grnirrrrej nt370244\N rclacji Ztrt,awirr - Ztrl<i w lrt. Zrrki i Zóltow<t. 1.1-ie otlvicrac;lrzccl cltlieIrt 24.()6.2t)'l!)

r., goclz. 15:00.

} ł+zeskłej+ksełn-łłtłąłł-----ffi
.]- Pry*=łar-t-lłoga-t+1.:kireł+i€ź+\-naiic{ł,tls-t-łłr+il--zptl{_łl-iez,rłd!4rł++xlłoł*trpł

11 
jr11,,js71,1,, l /ll }ll,(l\/p|]tll

przc/, 1,,1l.nau,iiilącego, lrrb litclre 5ą l(()Ilicczllc tltl ktllektt, blęcltlrl ptlpełrliclllvch przez, \,V,\,I<tlIlarlcc. \\'

tt,nl przvpaclkll tlclkonarre kolekty mLlszi.l b},c p,rrafor.\,alle pfzez ()s(lb_c lub osoL]\r ltprarvlliotre tlrl
u,ys tęp or.ł,trrria rv ilrrietritt \ł vkolra rt,c y.

6 Dokunrenty, którvclr zącla Zanrawiającv, 111usz.! być przeclstalł,itllle l,r, fclrtrlie or\/gillalu 1ub kscrtlko;lii
pośTr.iaclcztlnc.j za zgotlrrość z oryginalefil p|zez. osobe lLlb osol])/ Llprau,t,lioIre r-lo rvvstęptllvaIlia rr,

ptltiłnioLt, (zgrltiIlicl z u,l,lrort]tlr \,Vl,ktllrar.l,cr,),
7 \t ;lrzvpatiktt, gtl,V irr1'orrrrircje zaN,ilrte \\, ofercie st,trlo\\,iil Ł,rjerrrllicę plzecl5iębi()lst\\,a

r,r rozrttlrietlir_r przepis<irł,ustar,1,1,, o zvvalczatrilt Ilieltczcirr,ej l<tlrlklrrerrcji, ccl clcl l<tćlrl,ch \Ą'1,I<tltrrrrvca

zastrzeg.r, ze nie nrogtr bvć Lldostępnialle il1l1\,m Lłczestllikon1 postępovvatlia, trluszą b),ć tlztrircztltrc
klauzulą,,1rrfcllrlracle stalrotviace l,.rjelltrricę przeclsiębiorstwa lv rozumiL]nitl art. l'l LlsLc)\\r,\/ z clIlia'1 (l

l<rł,ietllia 1993 r o zr,r,trlczalliLl nietrczciu,ej ktlnkurerlcji (Dz. U. z 2()()3 r. Nr ]53,;ltlz. 1503 zc ztll.)".
§ Zir,-] tle tlolitInletltV lvchtlt]zttct \\, sklacl clielrtl, hrb 1lrzctl ltlzcltli] 1lrzctl ptltl 1lis.irlicrll Ll tll()\\,\,,

{). \\'szcll<ic ]itlszŁt, zrviilzallcl z przvgottl1,1.at]ielll o1elt\,})t)Ilosj \!1,|i1l1lłlvca,

sklatlarl,ia ofert. Wvkona\Ą.ca nie Inoze 11,ycofać ofert), ani wpro\\I.itlzić jakiclrkohr.iek zrnia1l rł,tl,eści
ofeltT }ro uplyr,r,ie ternrinlt sklaclania clfert.

71 , Zlożol:ltl oferta ma obejnrować calość zamó\Ą,iellia.

\/III Mie jsce sl<ładarria ofert
L ()tt:rte cell()\\,il tlalczv zloż,,,( i,r, sieelzibii: ZaIlrarviajat:ego, tj. L, lzątl (,IlliIly rv Nitlcllou,itl. lvlłlcItiltl,rl,

llL 5i(]I,i)t]c]Iiżl ], (]9 - 2]] Nlochtlr.l,tl, ll tcI,tlritlit_. tltl tlIllit 2-t 06.2() l9 l,, goclz ]5:|)().

1.lcltl a rl ia plzycz_Vllv.
3, Zir terlrritl zlozenia 1)felf1l plzlljrrrlrje się cltrtę i gtlcizirlę i.l,pl1,11,11 ofelty clcl ZaIllałr.iającego.

'1. ()fertv złozone po terlllillie skłaclarlitr clfel,t będi1 niezlvlocztrie zrł,róco1-1ł_: Wl,konil11,c6n1,
5. ZaIrrau'iając1, rrie przervidtrje publiczrrej sesji otn,alcirr ofel,t.

i\. Opis sp-losoLrlt obliczalria ceny i rvartInki płatności

l,t /"tI lit I{ )tll,/,l l)ltl\\ l(,l]i,],

tlraz s]orvtlicl-

3. Cerra powinna zał/ielać wszelkie koszty z\Ąriązane z wykonallienr przetll-triotu ztrnrórt,ielria.
.l. Wszclkie rozliczellia pomięclzy Zamaw.iającyrn tr Wykorlar,r,cą oclbvwać się bęclą rv zlotych polskiclr.



5 Cierla pociaIlt\ plzaz, \"Vl,kotl,łr,,ce, za ślr,iac{czt,llli1 tlostarvę/irslLlgę/rclbotę butltlrvlallti jcst tlLlor.r,iązlrjąca

rł,t,Llierze oiertq: clclptlrl,iaclrrjąca \\lsz\Istkilll pilsttrrt,it,lt,l1,]l1 pl,zc7, lliego rr,\,lllt,l,()ll1, o nźrjnizszej cenic lu[l
najl<orz.,,strriejszvtn biIarlsit: ccllrr i illrr\.clr krl,te:riói,r,occlly ofelr\-.

6, Zarrrar,r,iajacv tlic Lrrzelvvitltrje uciziclalliir ziiliczek lla poczet,,r,Vkotltrrria zanlólr-jellii,l.

l)fzcl(azalli1_1 lliezbetllrt:j cltll<trłllt-rltatji 1lrzelt:r.\.eI1l I1a l<orlto \,Vr.l<olla\\,c\,, rv tcrllri1-1ie 30 t1lli ilcl tlatt'
otrzvttiallirr |)r7,(:7, Zllrltarvi.i_1;1cer1o plirlvicllor.r,o \\,\,5ta\\,i()llcj i korll;lIetIlelj ial<tlrrr'/rilcllllllktl,

Zalat:z.rrik Nr 2 clo zapytirllia,

X ()piskryteriówwybortloferty,)§razi-podaniemznaczeniatychkryteriówisposobtrocerryofert
1. Zarlrar,r,,iając1, 11,y§icl,a llajkclrzt,stnicjszt1 of'el,tę lla podsta\\,ie krvteriórv oceny ofert spośrtid ofcrt lric:

l',,,ll,,s,rj,'lcl't lt llrlrzttr r,tlitt,
7 \,\ll,bór- tlajktlrzl,stt,ticjszcj ofertV z()5tallie t1ol<c;llalr1, rł,etllrrg rrłrstęptrjącvclr krytelitiw:

l,p. ](r,\lti,l,ilr nl Licz Lltl pu tl ](tć) \\, ( r,v;r e;r )

,1 Celra
-] 
00

SUMA ,l00

wyliczony w następujący sposób:
W kryterium "Cena" ocena ofert zostarrie dokonan a przy zastosowaniu wzoru:

.: _:::,:::::":: ___ x 100

cella ofeI,§, bada nej

a-. lV ł<a+aynł z ł<ryte

4, Pł*łłkĘ pł,zyznar,te w poszezegółnyeh kryteriaeh danej gferĘ zostaną e1o siebie dodane,
5. Zamawiający udzieli żamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największąliczbę punktów.
6. Jezeli nie mozlla wybrać oferĘ najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia

taki sarlr bilarrs cerry ltLb kosztt_t i inlrych kryteriów ocerry ofert, Zarrrawiający spośr,ód tych ofert wybiera
ofertę z nalntższą ceną lub rrajnizszytli kosztenl, a jezeli zostały zlożone oferty o takiej sarnej cenie lub
koszcie, Zarnawiający \Ąlzywa Wykonawców, którzy zlożyli te oferĘ, do zlożenia w ternlinie
okreśionyn ptzez Zantarviającego ofert dodatkolt yclr.

7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, lrie rnogą zaofefować ceIr lub kosztólv wyższych rllż
zaoferowane w złozonyclr ofertaclr.

8. W przypadku nie zlożenta zadnej ofertv c{odatkowej albo złożenia ofert dodatkorvych o takiej samej
najnizej cenie lub o takim samym najnizszym koszcie, albo odrztrcenia wszystkich ofert dodatkowych,
zamawialąc}, koriczy postępowarrie w calości bez wyboru zadnej ofer§.

9. W toktr bac]ania i ocell;, ofert Zanralł,iający rrroze ząc{ać od Wvkonawców wyjaśnierl clotyczącvch treści
zlozonyclr oferŁ. Nieclopttszcza llle jest prowacizenie rlegocjacji dotyczących zlozorrej ofer§ oraz
dokolrywanie jakiejl<olłr,iek zmially w jej tl,eści.

XI. Odrzucenie ofert
1,. Oferta podlega odrzuceniu, gdy:

1) jej treść nie odpowiada fueści zapytania ofertowego lub
2) zosŁała zlożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu

określonych w zapytaniu ofertowym, lub
3) została zlożo,na przez wykonawcę porł.iązanego osobołr,o lub kapitałowo z Zamawiającyn, lub
4) została złożona po ternrinie skladania ofert okleślollyn'L łv zapytanitr ofertowyrn.

2. Oferta dodatkorł,a podlega oclrzr-rcer.iu, gdy:
1) zawiera cerrę lub kosztlvyższe niz w zlożonej ofercie lub
2) została zl,ożona po terrninie składania ofert clodatkowych okreśIonym przóz Zamawiającego

w wezwarriu do złozenia tych ofert.

XIL Informacje o formalnościach
7. Niezwloczrrie po wyborze najkorzystniejszej oferĘ, Zamawiający zawiaclomi wszystkich Wykonawcór.t,,

którzy ubiegali się o r,rclzielenie zarrrówienia o wynil<tr postępoił,arria,



] lallla."r'iajircv zil\\IfzL] tIll]o\Ą,e Z \\,\/bIall\,11l W1,1<otlau,cil p(,) 1ll,z,eI<azatlir_t zarviatl<ltllitltlia
cl r,l,\,btlrze \Vyktltl,rrr-cv, irle Ilie późrliej lliz rr LerltlilliL. z\vin;/.al]ia tliert.1.

] Zat-nalliajitcrl przer,r,icltrje clokorrallie l,r, utllotr,ie zmia11 rr, lliej zarł,artl,cłr,
-l- -Płz<l@łrłłłł"{4ykełłrł-*-eaę+zet{łeź+ł

l) al<Ętttłłły oelpis z lt,łtłśeilt,esel rejestrtr ltrb z eerrtralrrej elt,itlel+eji=|j@śer
8fłsl)oflrilŁŻtj,

5. Jeżeli Wykonawca/ którego oferta zosta|ą 11,ybrana uclryli się od za\,varcia tllnowy/ Zarrrawiający
wybierze kolejną ofertę najkorzystnlejszą spośród zlożonych ofel,t, bez plzeprowaclzania ich pono\Ą/nej
oc e nV.

u, przepisaclr Ustaw,r, PrAlr,t,l zirnrcilł,ieri i:;r.rblicznvch t_j. oclu,olanie, skirlgźl.

załączniki
1 . Fornlltlarz ofertowv
2. Projekt umowy
J.


