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Zapytanie ofertowe
posĘpowanie prowadzone w oparciu o Regulamin udzielenia zamówień publicznych o wartości

nieprzekrac zające1 wyrazonej w złoĘch równowartości kwoĘ 30.000 euro

l. Zamawiający: Gmina Mochowo
Adres do korespondencji: Mochowo, ul. Sierpecka2,09 - 214 Mochowo
tel. QĄ 276 33 33, faks (24) ż76 33 33 wew.221

zaptasza do złożenia oferty cenowei na zadanie: Dostawa kruszywa
na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

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

wezwanie Z amaw iające go
CzęŚćI - pospółki przesiewanej ziarna powyżej 0,2 nie mniej niż 25 % w ilości 1000 ton
CzęśćIJ - grvz:u ceglanego frakcji 0 / 45 w ilości 500 ton
samochodami samowyładowawczymi o ładowności ok. 20 t z napędem na dwie osie ze względu na
trudne warunki terenowe, umożliwiającymi rozładunek przez Wykonawcę w maĘch ilościach, na
wskazanych przez Zamawiającego odcinkach dróg. Dostatczolue kruszywo powinno być czyste, bez
domieszek materiałów niepożądanych (odpady metalowe, plastikowe, drewniane), gliny.
W Przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa takich zanieczyszczeń Zamawiający żądać będzie
usunięcia Ę ch zanieczy s zc zeń.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków
r ealizagi przedmiotu zamówienia
Termin realizacji: do 20.10.2019 r,

WYkonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wąĘliwości w stosunku do
Przedmiofu zamówienia, przed złożeniem oferty. Po złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważał, że
WYkonawca nie ma wąĘliwości i uwag w stosunku do zakresu dostaw ujęĘch w postępowaniu.
WYkonawca \M ofercie winien przewidzieć i skalkulować wszystkie czynności niezbędne do
prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiofu zamówienia.
Wzór umowy stanowi Załączniknr 3 do zapytania ofertowego.
Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związaŃa ofertą rozpoczpa się wraz z upływem terminu składania ofert.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 sĘczŃa 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (Dz, U, z 2018 T., poz. 1986 z późn. zm.), zwaną dalej ,,ustawą".
Szacunkowa wartość przedmiotu niniejszego zamówienia nie przekraczakwoĘ określonej w art.4 pkt.
8 ustawy.

III. Warunki udziału w postępowaniu
1,. WYkonawca TY"i prowadzić zarejestrowaną M/ Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie

ewidencji działalność gospodarczą, w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem.
2. WYkonawca musi dysponować samochodami samowyładowawczymi o ładowności ok. 20 ton,

umożliwiają cy mi r o zładunek w maĘch ilościach.

IV. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferĘ;
Zamawiający wnl.agL abykażda oferta zawierała minimum następujące dokumenĘ:
1,. wYPełnionY i Podpisany przez Wykonay/cę formtllatz ofertowy wg załączonego wzoru formularza

ofertowego - Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego,
2. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziahl

zapytania ofertowego,
w postępowaniu - Załącznik Nr 2 do

3, PeŁromocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych
dokumentów.

5.

6.

7,

8.



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

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zarnawiający i Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie, za pomocąfaksu lub drogą elektroniczną.
Zamawiającv podkreśla, że w celu zachowania reguł równego traktowania Wykonawców nie
Przewiduje udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia
zadaw al:te dro gą telefoniczną.

2. Wykonawca, który uzrra za niezbędne uzyskanie wyjaśnień doĘczących postępowania o udzielenie
zamówienia, po\Minien wystąpić z zapytaniem do Zamawiającego w sposób wskazany w ust. 1.

3. Treść zapytań wraz z w7Ąaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał
zaProszeńe do skladania ofest,rbez ujawniania źródła zapytania oraz na stronie internetowej. Pytania
należy kierować do dnia .śł!l.:.1?..,.........2019 r.

4. JeŻell okaże się to konieczne, Zamawiający wydłuży termin składania ofert o czas niezbędny na
dostosowanie do wprowadzonych zrltian treści ofert.

VI. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1,, Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień doĘczących

postępowania jest Ewa Kopycińska, tel. (24) 276 33 33 wew. 211.
2. Wykonawca może zwtócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie w godzinach pracy, §.: poniedziałek,

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

VII. Opis sposobu przygotowania ofer§z cenowej
1,. Ofertę należy zlożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lmieszczając na niej nazwę i adres

Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta ceno-wa na zad,ańe pn. ,,Dostawa
krusz5rwa na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo" nie otwierać przed, dniem
04.10.2019 r., godz, 11:00.

-
4. Ofertę należY sPorządzić czytelrrie, w języku polskim, w oparciu o formularze stanowiące załącznlki d,o

niniejsze go zapr oszenia.
5. Oferta nie może zawierać zmian ani uzupeŁrień zwylątkiem Ęch, które wynikają z instrukcji wydanych

Przez Zamawiającego, lub które są konieczne do korekĘ błędów popełnionych przez Wykonawcę.
W tY* PrzyPadku dokonane korekĘ muszą być parafowaneptzez osobę lub osoby uprawnione do
występowania w imieniu Wykonawcy.

6. DokumentY, których żąda Zantawiający, ml7sząbyć przedstawione w formie oryginafu lub kserokopii
PoŚwiadczonej za zgodność z orygjnalem przez osobę lub osoby uprawnione do występo*ułu
w imieniu WYkonawcy, przy czyrr.w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia olaz w przypadku podmiotów trzecich kopie dokumentów doĘczących odpowiednio
WYkonawcY lub Ęch podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przezWykonawcę lub te
podmioty (zgodnie z wyborem Wykonawcy).

7. W PrzYPadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
PrzePisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, ze nie
mogą byĆ udostępniane innym uczestnikom postępowania, musząbyć oznaczone klauzulą ,,Iiformacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11, ustawy z dnia 16 kwietria 1993 r.
o zw alczaniu nieuczciwej konkuren Ąi (D z. IJ . z 2019 t., p o z. 1 0 1 0)- .

Żadne dokumenty wchodzące * 
"Lłud 

oferty lub przedło żone przed. podpisaniem umo\^/y/ w tym
równiez Przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowiprzezZamawiającego.
wszelkie koszty związane zprzygotowaniem oferty ponosi wykonawca.
WYkonawca moŻe wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający
otrzYma Pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upĄrwem terminu
składania ofert. Wykonawca nie może wycofać oferĘ ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści
oferty po upły,wie terminu składania ofert.
Złożona oferta może obejmuje calość zamówienia lub wybran ą część.

8,

9.

10.

11,.

VIII. Miejsce składania ofert
1. Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, q. IJrząd Gminy w Mochowie, Mochowo,

ul. Sierpecka2,09 - 214 Mochoy/o/ w terminie do dnia 04.10.2019 r., godz.jr]ri}o.
2, ZamawiającY rr.oŻe podjąć decyzję w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez

podania przyczyny.
3. Za termin złożenia oferĘ przylmuje się datę i godzinę wpĘwu oferĘ d.o Zamawiającego.
4. OferĘ złożone po terminie składania ofert będą niezwłoczŃe zwrócone Wykonawcom.
5. Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.



IX. Opis sposobu obliczania ceny i warunki płatności
1. Na załączonym formularzu ofertowym, nalezy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie

przedmiofu zamówienia
2. Wartość cenową należy,,

oraz słownie.
podać w złoĘch polskich cyfuą- z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

3. Cena powinrra zawierać wszelkie koszĘ związane z wykonaniem przedmiofu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczeniapomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złoĘchpolskich.
5.CenapodanaptZezWykonawcęzaświadczonądostawę/@jestóbowiązująca

Przez caĘ okres wazności umowy i nie będzie podlegała walotyzacjiw okresie jej trwania. ZamawiĄący
wYbierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionymt przez niego wymogom, o najńższej cenie-iut
najkorzystriejszym bilansie ceny i innych kryteriów oceny oferty.

6. Zamawiający nie przewiduje udzielaŃa zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
7,Naleznośćpłatnabędziepozakończeniurealżacjizadańa,@l-rdbioru,

rzelewem na konto Wykonawcy, w ciągu 14 dni od daty
otrzYmania ptzez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Szczegółowe zasady
w/Płaty wynagrodzenia zostaĘ przedstawione w Projekcie Umowy, stanowiącym Zalączńk Nr 3 dl
zapytania.

X. OPis krYteriów wyboru oferty, wtaz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejsŻą ofertę na podstawie kryieriów o."rry ofert spojród ofert nie

podlegających odrzuceniu.
2- wybór najkorzystniejszej oferĘ zostanie dokonany według kryteriów:

Lp. Kryterium Liczba punktów (waga)

1. Cena 100
2.

SUMA 100

wyliczony w następujący sposób;
W kryterium "Cena" ocena ofert zostanie dokonanaprzy zastosowaniu wzoru:

na.]nlzsza cena
C = ---------- ---- x 100

cena oferĘ badanej

3.@ocenabędziedokonanazdokładnościądodwóchmiejscpoprzecinku.
laane.

5. ZamawiającY udzielizamówienia Wykonawcy, którego oferta azyskałanajwiększą liczbę punktów.
6. JeŻeli nie moŻna wybrać oferĘ najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia

taki sam bilans cenY lub koszfu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród Ęch o^fert wybiera
ofertę z najńższą ceną lub najŃższym kosztem, a jeżell zostaĘ złożonó oierty o takiój samej ceńe lub
koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferĘ, do złożeńa w terminie
określonym pr zez Zamawiającego ofert dodatkowych.

7. WYkonawcY, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaofetować cen lub kosztów v,ryższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach

XI. Warunki wykluczenia
Z udzielenia zamówienia będą wykluczeni Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo
z osobami uPowaznionymi przez Zamawiającego do zaciągania zobówiązań finansowychtub z osobami
wYkonującYmi w imienia Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy polegającej w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,
2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. Pełnienie funkcji członka organu nadzorczegolub zaruąd,zĄącego, prokurenta, pełnomocnika,
4. Pozostawanie w związku małŻeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

Pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że moze to budzit
uzasadnione wąĘliwości co do bezstrorrności Ęch osób.

XII. Odrzucenie ofert
Odrzuceniu Podlegają oferĘ których treść nie odpowiada treści zapytania ofertow ego oraz oferĘ, złożone
przezWykonawcę niespełniającego,warunków określonych w zapylaniuofertowym.



XIII. Informacje o formalnościach
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferĘ, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców,

którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
2. Zamawiający zawtze umolvę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze

Wykonawcy, ale nie późńejnż w terminie związańa oferĘ.
rzedłeży:

2)
4. Jeżeli Wykonawca/ którego oferta zostala wybrana uchyli się od zawarcia umołvy/ ZamawiĄący

wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich pono*rrÓ;
oceny.

5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone
w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga. Jeżeli Wykonawca/ którego
oferta została rłrybrana uchyli się od zawarcia umowT/ Zamawiający wybierze kolejną ofertę
najkorzystrriejszą spośród złożonych ofer| bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

6. Do Prowadzonego postępowania nie przysfugrją Wykonawcom środki ochrony prawnej określone
w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

ZATWIERDZIŁ;

MlhłY
*!"amaszewski

Załączntki:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie Wykonawcy
3. Wzór umowy


