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Znak spr awy : RGK,27 1.5.2021

Mochowo, dnia 05.05.2021 r.

Zapytanie ofertowe

I. Zamawiający: GMINA MOCHOWO
Adres do korespondencji: Mochowo, ul. Sierpecka2,09 - 214 Mochowo
tel. (2a) 27633 33, e-mail: gmina@mochowo.pl

zaptaszadozłożeńa ofeń cenowych na Zagospodarowanie skweru przyUrzędzie Gminyw Mochowie na
działkach nT ew. 2U8 i16 w Mochowo Nowe, gmina Mochowo

ZdaŃe finansowane jest ze środków Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz środków
własnych zbldżetagminy - teakzacja, oznakowanie irozliczeńe zgodnie z wymogami progtamu.

II. Opis przedmiotu zamówienia
1,. Przedmiotem zamówienia jest nasadzenie dtzew, krzewów i bylin w łącznej ilości 1209 szt., rodzajowo

zgodnie z zestawieniem przedmiaru i dokumentacji projektowej, zakup i montaz ławek parkowych w ilości
4 szt,, koszy na śmieci w ilości 2 szt. i sĘaka na ro]Mery w i]ości 'l, szt. otaz zalożenie agtowłókniny pod
nasadzenia w ilości 344 m2 i zakup oraz rozłożenie warstwy 5 cm kory mielonej w ilości ok, 1,8 m3

(z rcallzaĄi wyłącza się postument z figurką sakralną i ciąg pieszy). Zamówienie obwjmuje również
pielęgnację nasadzeń przez okres minimum 24 miesięcy od dnia zakończenia robót.

SzczegóĘ przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa.

2. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 30 listopada2021roku.
3. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego.
4. Bieg terminu zwĄzania ofertą tozpoczpa się wraz z upĘwem terminy składania ofert.

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

. ewidencji działa]ność gospodarczą,w zaktesie objęĘm przedmiotowym zamówieniem.

IV. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyćdo oferĘ:
1. Zamawiający wymaga/ aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenĘ:

1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę fotmalatz ofertowy wg załączonego wzoru formularza
ofertowego - Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego,

2) oświadczenie Wykonawcy o speŁrieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 2 do
zapytania ofertowego,

3) kosztorys sporządzony metodą szczegółową lub uproszczoną (z określeniem wskaźników
kalkulacyjnych: stawka rbg, narzuĘ K.O., Zysku, Kz) oraz tabelę elementów scalonych. Załączone
przedmiary robót mają jedynie charakter informacyjn}, nie są obligatorlne dla Wykonawcy i mogą
być traktowane tylko jako pomocnicze, Winny być sprawdzone i ewenfualnie skorygowane na
podstawie anallzy dokumentacji technicznej oraz dokonanej wizji lokalnej w terenie,

4) pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jezeli nie w)mika to bezpośrednio z załączonych
dokumentów

5) jezeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
nź 6 miesięcy przed upĘwem terminu składania ofert



V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami otaz
przekazyw ania oświadczeń i dokumentów.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą
pr zekazyw ać pisemnie lub drogą elektroniczną,

2. Zamawiającv podkreśla, że w celu zachowania reguł równego traktowaŃa Wykonawców nie przewiduje
udzielania odpowiedzi na pytania doĘczące postępowania o udzielenie zamówienia zadawane drogą
telefoniczną.

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

postępowania w są Sylwia Woźnicka i Ewa Kopycńska, tel. 531 50'1,925.

2. Wykonawca retoże zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia
zamówienia w godzinach pracy, tj. poniedziałek, środa - piątek w godz,7:00 - 15:00, we wtorek w godz.
8:00 - 16:00.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty cenowei
'],. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie umieszczając na niej nazwę i adres

zamawiającego, nazwę i adres Wykonawry oraz napis: Oferta na: Zagospodarowanie skweru przy
Urzędzie Gminy w Mochowie na działkach nr ew.22t8 i 16 w Mochowo Nowe, gmina Mochowo. Nie
otwierać ptzed dniem 1,4.05.2021, r., godz.12:00.

2. Przesłać drogą elektroniczną adres e-mail
3, Ofertę należy sporządzić czytelnie, w języku polskim, w oparciu o formularze stanowiące załącznski do

niniejszego zapr oszenia.
4. Oferta nie moze zawierać zmian ani uzupehrień z v,rylątkiem Ęch, które wynikają z instrukcji wydanych

przezZamawiającego,lub które są konieczne do korekty błędów popeŁrionychptzez Wykonawcę.W ty*
przypadku dokonane korekty muszą być parafowane przez osobę lub osoby uprawnione do
występowania w imieniu Wykonawcy.

5. Dokumenty, których żąda Zamawiający, muszą być ptzedstawione w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryglnałemprzez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu
l{ykonawcy.

6. Wszelkie koszĘ związane zprzygotowaniem oferĘ ponosi Wykonawca.
7. Wykonawca moze M/prowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający

otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed up§rwem terminu
składania ofert. Wykonawca nie moze wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmianw treści oferĘ
po upĘwie terminu składania ofert.

8. Zlożona oferta obejmuje całość/ ezfrzamówienia.
9. Zamawiający może podjąć decyzję w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienjabez

podania ptzyczwy.

VIII. Miejsce składania ofert
1. Ofertę ceno'wą należy zlożyć w siedzibie Zamawiające1o, 9. IJrząd Gminy w Mochowi'e, Mochowo,

ul. Sierpecka 2,09 - 214 Mochowo/ w terminie do dnia 14.05,2021 t. , godz.12:00.
2. Zaterminzłożeńa oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferĘ do Zamawiającego.
3, Zamawiający nie przewiduje publicznejsesji otwarcia ofert.

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

przedmiotu zamówienia.
2. Wartość ceno\^/ą należy podać w złoĘch polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

oraz słownie.



3. Cena powinna zawierać wszelkie koszĘ związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie tozlttczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich,
5. Cena podana ptzez Wykonawcę za świadczoną dostawę/usługę/robotę budowlaną jest obowiązująca

ptzez caĘ okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający
wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom/ o najruższej cenie lub
najkorzysbriejszym bilansie ceny i innych kryteriów oceny oferty.

6. Zamawiający nie przewiduje udzielańa zahczek na poczet wykonania zamówienia.
7. Należność płatna będzie po zakończeniu realizacji zadania, dokonaniu protokolarnego odbioru,

przekazaniu niezbędnej dokumentacji przelewem na konto Wykonawcy/ w ciągu 30 dni od daty
otrzymania ptzez Zamawiającego prawidłowo wystawionej fakhty/rachunku. Szczegółowe zasady

wpłaty wynagrodzeńa zostaĘ przedstawione w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik Nr 3 do
zapytania ofertowego.

X. Opis kryteriów wyboru oferty, wtaz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający wybiera najkorzysfiriejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert spośród ofert nie

podlegających odrzuceniu.
2. Wybór najkorzystniejszej oferĘ zostanie dokonany według następujących kryteriów:

Lp. Kryterium Liczba punktów (waga)

1 Cena 100

SUMA 100

wyliczony w następujący sposób:
W kryteńum CENA
ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru

najnższa cena
C= x 100

cena oferty badanej

3. .W każdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. PunkĘ przyzr.anew poszczególnych kryteriach danejoferĘ zostaną do siebie dodane.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największąltczbę punktów.
6 . }ezeli nie można wybrać oferĘ najkorzystniej szej z uwag1 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 najnźszą ceną lub najniższyla:. kosztem, a jeżell zostaĘ złożone oferĘ o takiej samej cenie lub koszcie,
Zamawiający wzywa Wykonawców,którzy złożyli te oferĘ, do złożeŃa w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych.

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

8. IN przypadku nie złożeńa żadnej oferty dodatkowej albo złożenia ofert dodatkowych o takiej samej
najnźej cenie lub o takim samym najniższym koszcie, albo odrzucenia wszystkich ofert dodatkowych,
Zamawiający kończy postępowanie w całości bez wyboru żadnej oferty.

9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji doĘczących złożonej oferĘ otaz
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

XI. Warunki wykluczenia
'l,. Z postępowania wyklucza się:

1) Wykonawcę,który nie wykazał spełnienie warunków udziaht w postępowaniu,
2) Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego

uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca v/ wyniku zamierzonego działania lub rażącego



niedbalstwa nie wykonał lub nienalezycie wykonałzamówienie, coZamawiający jestw stanie wykazać
za pomocąstosownych środków dowodowych,

3) Wykonawcę, który, z przyczyn |eżących po jego stronie, nie wykonał lub nienależycie wykonał
wcześŃejszą umov/ę w sprawie zamówienia publicznego zawartązZamawiaj1łm, co doprowadziło
do tozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,

2. Z udzieleńa zartówienia będą wykluczeni oferenci, któtzy są powiązani osobowo lub kapitałowo
z osobami upowaznionymiptzez Zamawiającego do zaciągania zobowiązań finansowych lub z osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego cz}mności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy polegającej w szczególności na:

1) uczestrriczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10oń udziałów lub akcji,
3) peh:rienie funkcji członka organu nadzorczegolllb zarządzającego, prokurenta, pehromocnika,
4) pozostawaniew zvńązkr maŁeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku pra\Mnym lab fakĘcznym, że moze to blldzić
uzasadnione wąĘliwości co do bezstronności Ęch osób.

XII. Odrzucenie ofert
1, Oferta podlega odrzuceniu, gdy;

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2) została zlożona przez wykonawcę niespeŁriającego warunków udziału w postępowaniu określonych

w zapytańll ofertowym, lub
3) została złożona po terminie składania ofert określonym \M zapytaniu ofertowym.

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

w wezwaniu do złożeńa tych ofert.

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

którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
2. . Zamawiający zawtze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazańu zawiadomienia

o wyborze Wykonawcy, ale nie później nż w termińe związania ofertą.

3. Zamawiającv przewiduje dokonanie w umowie zmjanw niej zawarĘch.
4. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedłoży:

5. Jeżeli Wykonalvca/ którego ofefta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy/ Zamawiający v,lybierze
kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofett,bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

7. Klauzula informacyjna z art.13 RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2Rozporządzeńa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201,6/679

z dnia 27 kwietria 201,6 t. w sprawie ochrony osób fizycznych w związka z ptzetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrekĘv,ry 95/a6/WE
(ogólne tozpotządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str, 1), dalej ,,RODO"
informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Mochowie jest

Wójt Gminy Mochowo z siedzibą w Mochowie, ul, Sierpecka 2, 09 - 214 Mochowo,
2) Pani/Pana dane osoboweprzetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zagospodarowanie skweru pruyUrzędzie
Gminy w Mochowie na działkach rrr ew. 2U8 i16 w Mochowo Nowe, gmina Mochowo, prowadzonym
zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznycĘ



3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioĘ, którym udostępniona zostanie

dokumentacja postępowania,
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez caĘ czas trwania umolvy i okresu gwarancji

i rękojmi;

5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomaĘzowany, stosowanie do art.22 RODO;
posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Panif Pana doĘczących;

- na podstawie art.1,6 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowychl

- na podstawie art. 18 RODO pralvo żądania od administratora ograniczeniaptzetwatzania danych
osobowych z zastrzeżeŃem przypadków, o których mowa w art, 18 ust. 2 RODO2

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Utzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaPańf Pan,
że przetwarzanie danych osobołrTrch Pani/Pana doĘczących narusza ptzepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art.17 ust, 3 lit. b, d lub e RODO pIaIMo do usunięcia danych osobowych;

- pra\Mo do przenoszenia danych osobowych, o którym mo-wa w art,20 RODO;

- na podstawie art. 21, RODO plawo sprzeciwu, wobec przetwatzania danych osobowych, gdyż
podstawą pray/ną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załaczńki:
1, Formularz ofertowy
2. Oświadczenie Wykonawcy o spehrieniu warunków udziafu w postępowaniu
3. Projekt umoluy
4. Dokumentacja techniczna
5. Przedmiar robót

DZIŁ:

lNY

Wski

l skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego aŃ zmianą postanowień umowy w zakresie Ńezgodnym z ustawąPzp oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego zalączŃków
2 prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznejlub prawnej, lub z uwagi naważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

6)

7)

WóJT G


