
GMINA MOCHOWO
Mochowo, ul. Sierpecka 2

09 - 214 Mochowo
(3)

Znak sprawy: RGK.271.1.2020 r.

Mochowo, dnia 27.01.2020 r.

postępowanie prowadzone * .iiŁ1':ffir*;llli*,*" zamówien publicznych

I. Zamawiający: Gmina Mochowo
Adres do korespondencji: Mochowo, ul. Sierpeckaż,09 - 214 Mochowo
tel, QĄ 276 33 33, faks (24) 276 33 33 wew . 22'l,

zaptasza do złożenia ofeń cenowych na usługi koparĘ
przy pracach organizowanychprzez Urząd Gminy w Mochowie w roku 2020

II. Opis przedmiotu zamówienia
1,. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na pracy koparki przy wykonywaniu

zadań związanych z okopywaniem rowów, zakładaniem nowych przepustów oraz udroznienie
istniejących przy drogach gminnych na terenie gminy Mochowo.
Usługa pracy koparki to czas liczony jako roboczogodzina pracy sprzęhllicząc od czasu dysponowania
sprzętem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego do wykonania robót, do czasu ich zakończenia.
Od czasu pracy odliczony będzte czas awarii i niesprawności sprzęfu, jak również czas dojazdu do
miejsca pracy i powrót zptacy.

2, Zakres świadczonych usług będzie ustalany wgpotrzeb Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie stanowić cenę jednostkową za godz. pracy sptzętu pomnozoną

przez lJlość fakĘcznie przepracowanych godzln.
4. Termin realizacji: do 31.12.2020 r.
5. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
6. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
7, Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upłl.wem terminy składania ofert.
8, Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dŃa 29 sĘcznia 2004 roku

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z2019 r., poz. 1843), zwaną dalej ,,ustawą" . Szacunkowa wartość
przedmiotu niniejszego zamówienia nie przekraczakwoĘ określonej w art.4 pkt. 8 ustawy.

III. Warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający nie precyzĄe szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

IV. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1,. Zamawiający wmaga, abykażda oferta zawierałaminimum następujące dokumenĘ:

1) wypeŁriony i podpisany przezWykonawcę fotmularz ofertowy wg załączonego wzoru formularza
ofertowego.

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

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomieŃa oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą
przekazyw ać pisemnie lub drogą elektroniczną.

2, Wykonawca, który uzl:ra za niezbędne uzyskanie wyjaśnień doĘczących postępowania o udzielenie
zamówienia, powinien wystąpić z zapytaniem do Zamawiającego w sposób wskazany w ust. ]".

3. TteŚć zapytań wtaz z wylaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał
zaproszeŃe do składania ofert bez ujawniańa źródła zapytania i/lub na stronie internetowej
Zamawiającego.

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

postępowania w jest KrysĘna Bartoszewska, tel. (24\ 276 33 33 wew. 209.
2, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istobrych warunków udzielenia

zamówienia w godzinach pracy, tj.; poniedziałek, środa - piątek od 7:00 do 15:00 we wtorek od 8;00 do
16:00.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej
1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie umieszczając na niej nazwę i adres

zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta cenowa na zadanie pn. ,,Świadczenie



usługi koparĘ przy pracach organizowanych ptzez Urząd Gminy w Mochowie w roku 2020" Ńe
otwierać przed dniem 05.02,2020 r,, godz. 10;00.

3. Ofertę należy sporządzić czyte7nie, w języku polskim, w oparciu o formularze stanowiące załączniki do
niniejszego zapr oszeńa.

4. Oferta nie moze zawierać zmian ani uzupeŁrieńzvłryją*iem Ęch, które wynikają z instrukcji wydanych
ptzez Zamawiającego, lub które są konieczne do korekĘ błędów popełnionych przez Wykonawcę.
W łm przypadku dokonane korekĘ muszą być parafowane ptzez osobę lub osoby uprawnione do
występowania w imieniu Wykonawcy,

5. Dokumenty, których żąda Zamawiający, muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z orygjnałem pTzez osobę lub osoby uprawnione do występowania
w imieniu Wykonawcy, ptzy czymw przypadku Wykonawców wspólrrie ubiegających się o udzielenie
zamówienia otaz w przypadku podmiotów bzecich kopie dokumentów doĘczących odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczarle za zgodność z oryginałem przezWykonawcę lub te
podmioty (zgodnie z wyborem Wykonawcy).

6. W ptzypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zasttzega, ze nie
mogą być udostępniane innym uczeshrikom postępowania, mu7sząbyć oznaczone klauzulą ,,Informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczańu nieuczciwejkonkurencji (Dz.U. z2019 t.,poz.1,01,0 zpóźn, zm.)".

7. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty lub przedłożone przed, podpisaniem umolyyl
w tym równiez przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowiprzezZamawiającego.

8. Wszelkie koszty związane zprzygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
9. Wykonawca moze wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający

otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upĘwem terminu
składania ofert, Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści
oferty po upĘwie terminu składania ofert.

VIII. Miejsce składania ofert
1. Ofertę cenolvą należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, 9. Urząd Gminy w Mochowie, 09 - 214

Mochowo, ul. Sierpecka2,w terminie do dnia 05.02.2020 r., godz.10:00.
2. Zamawiający może podjąć decyzję w sprawie uniewaznienia postępowania o udzielenie zamówienia bez

podania ptzyczyny.
3. Zatetminzlożeńa oferĘ przylmuje się datę i godzinę wpły\Ą.u oferty doZamawiającego,
4. 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 - za'l, toboczogodzinę pracy sprzęfu.
2. Wartość cenową należy podać w złoĘch polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

oraz słownie,
3. Cena powinna zawietać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczeńapomiędzy Zamawiającym a Wykonau/cą odbywać się będą w złoĘch polskich,
5. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną destałvę/usługę/rebeĘ-bł*doł,łrłaną jest obowiązująca

przez caĘ okres wazności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający
wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionymprzez niego wymogom/ o najńższej cenie lub
najkorzystniejszym bilansie ceny i innych kryteriów oceny oferĘ.

6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
7. Nalezność płatna będzie na konto Wykonawcy zgodnie z zapisamiumowy.

X. Opis kryteriów wyboru ofeĘ, wrazzpodaniem znaczeniaĘch kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert spośród ofert nie

podlegających odrzuceniu.
2. Wybór najkorzysbriejszej oferĘ zostanie dokonany wedfug następujących kryteriów:

Lp. Kryterium Liczba punktów (waga)

1 Cena 100
SUMA 100



W hakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkĘ za powyższe
kryteria wedfu g następujących zasad:
W kryterium "Cena" ocena ofert zostanie dokonan a przy zastosowaniu wzoru:

nalnlzsza cena
C: -- x 100

cena oferty badanej

3. W kazdym zkryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. PunkĘ przyznanew poszczególnych kryteriach danej oferĘ zostaną do siebie dodane.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największąliczbę punktów.
6. }eżeli nie mozna wybrać oferty najkorzysbriejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia

taki sam bilans ceny lub koszfu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera
ofertę z najńższą ceną lub najnźszym kosztem, a jeżelt zostaĘ złożone oferty o takiej samej cenie lub
koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyk te oferty, do złożeńa w terminie
określonym pr zez Zarctawiającego ofert dodatkowych.

7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych Ńż
zaoferowane w złożonych ofertach.

8. W ptzypadku nie złożetia żadnej oferty dodatkowej albo złożenia ofert dodatkowych o takiej samej
najŃżej cenie lub o takim samym najnźszym koszcie, albo odrzucenia wszystkich ofert dodatkowych,
Zamawiający kończy postępowanie w całości bez wyboru żadnej oferĘ.

9. W toku badania i oceny ofertZamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień doĘczących treści
złożonych ofert. Niedopuszczalrre jest prowadzenie negocjacji doĘczących złożonej ofetĘ oraz
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

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

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

określonych w zapytaniu ofertowym, lub
3) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania, lub
4) zostala złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

2. Oferta dodatkowa podlega odrzuceniu, gdy;
1) zawiera cenę lub kosztwyższe niz w zlożonej ofercie lub
2) została złożona po terminie składania ofert dodatkowych określonym przez Zamawiającego

w wezwaniu, do złożeŃa Ęch ofert.

XII. Warunki wykluczenia
Z udzielenia zamówienia będą wykluczeni oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo
z osobami upowaznionymi przez Zamawiającego do zaciągaŃa zobowiązań finansowych lub z osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przy1otowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy polegającej w szczególności na:
1,. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,
2. Posiadaniu co najmniej 10oń udziałów lub akcji,
3. Pehrienie funkcji człot*a organu nadzorczegolub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. Pozostawanie w związku maŁeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub fakĘcznym, że może to budzić
uzasadnione wąĘliwości co do bezstronności tych osób.

XII. Odrzucenie ofert
Odrzuceniu podlegają oferĘ, których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego oraz oferĘ, złożone
przez ofetenta niespehriającego warunków określonych w zapytaniu ofertowym.

XIII. Informacje o formalnościach
1,. Niezwłocznie po wyborzenajkotzystriejszej ofetĘ,Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców,

którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

i\
^,

3, Jeżeli Wykonawca/ którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy/ Zamawiający
wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert,bez przeprowadzania ich ponownej
oceny w okresie ważności oferty.

4. Do prowadzonego postępowania nie przysługrją Wykonawcom środki ochrony prawnej określone
w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych tj, odwołanie, skarga.



5. ,Klauzula informacyjna z att,13 RODO:
Zgodńe z art. 13 ust. 1 i żRozporządzenia Parlamenfu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dńa 27 kwietnia 201,6 t. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektyv,ry 95/a6lWE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz, UE L 119 z 04,05.201,6, str. 1), dalej ,,RODO"
informuję, ze:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Utzędzie Gminy w Mochowie

jest Wójt Gminy Mochowo z siedzibą w Mochowie, ul, Sierpecka 2, 09 - 214 Mochowo,
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Mochowie/Gminie Mochowo jest

PanKtzysztof Zakrzewski, kontak| e-mail: rodo.zakrzewski@o2.p1. tel. 606 213134.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usługi
koparką przy pracach organizowanych przezUrząd, Gminy w Mochowie w roku 2020 prowadzonym
zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioĘ,którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania,

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez caĘ czas trwania umo\My i okresu gwarancji
i rękojmi;

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomaĘzowany/ stosowanie do art.22 RODO;

7) posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana doĘczących;
na podstawie art. ],6 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądaŃa od administratora ograniczenia ptzetwatzania
darrych osobowych z zastrzeżeńem przypadków, o których mowa wirt. 18 ust. 2 RODO2

- pra\Mo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
PanifPan, że prze&varzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących nalusza przepisy
RODO;

8) nie przysh,rguje Pani/Panu:
- w związkaz art.17 ust. 3 lit, b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- pra\Mo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art.21, RODO pIaIMo sprzeciwu, wobec ptzetwatzania danych osobowych, gdyz

podstawą pra\^/ną przetwarzaŃa Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust, 1 lit, c RODO.

Załączńki:
1. Formularz ofertowy
2. Wzór umowy
ó.

ZATWIERDZIŁ:

M lNY

Tamaszewski

1 skorzystanie z ptawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umówy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może natuszać
integralności protokołu oraz jego załączników
2 prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechov5rwania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby hzycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważnewzględy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego


