
GMINA MOCHOWO
Mochowo, ul. Sierpecka 2

09 - 214 Mochowo
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Znak spr awy : RGK.27 1.9 .2021

Mochowo, dnia .....07.2021 r.

Zapytanie ofertowe

I. Zamawiający: GMINA MOCHOWO
Adres do korespondencji: Mochowo, ul. Sierpecka2,09 - 214 Mochowo
tel (24)27633 33, e-mail: gmina@mochowo.pl

zaptasza do złożenia ofert cenowych na budowę oświetlenia ulicznego
w m. Sulkowo Rzeczne, Rokicie iŻaki,gm. Mochowo

Zdanie finansowane jest ze środków budzefu Województwa Mazowieckiego w ramach,,Mazowieckiego
Instrumenfu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" otaz środków własnych zbldżefu gminy- realizacja,

oznakowanie i rozliczenie zgodnie z v/ymogami programu.

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup 12 sztuk lamp solarnych LED oświeflenia ulicznego o mocy 20W

wtaz ze słupem, fundamentami i montażem ww. lamp solarnych w miejscowościach Sulkowo Rzeczrrc,
Rokicie i Żlki, gm. Mochowo w ilości po 4 szt. zgodnie z dołączonlrm planem syfuacyjnym z lokallzacją
posadowienia lamp solarnych.
SzczegóĘ przedmiofu zamówienia:

Lampy solarne - minimalne parameĘ:
1) moc świetlna źródła światła: 20W,
2) strumień światła: 3200 lm,
3) panel solarny: 120W, ogniwa monokrystaliczne,
4) bateria litowa: 420WH (wbudowana w korpus lampy),
5) ilość cykli ładowania: 2 000
6) czas świeceniabez doładowywania: 2-3 deszczowe / pochmurne dnl

'7) możliwość indywidualnego proglamowania 4fuybów pracy lamp, M/ tym zaprogramowania ptzerwy
nocnej w świeceniu,

8) rozkład światła: 15 metrów w lewo i 15 metrów w pla,wo od sfupa,
9) gwarancja:36miesięcy
Do oferĘ należy dołączyć kartę lampy, potwierdzĄącą jej parameĘ.

Sfupy - minimalne parameĘ:
1) materiał: stalowy, ocynkowany,
2) wysokość:6 metrów
Do oferĘ należ doŁączyć DWU/cerĘfikaĘ potwierdzające mozliwość zastosowania w 1 strefie wiatrowej
oferowanego słupa i wysięgnika stosownie do masy i powierzchni oferowanej lampy wraz z panelem
solarnym.

Fundament - minimalne parameĘ:
betonowy, prefabrykowany.
Do oferty na|eży dołączyć DWU/certyfikat oferowanego fundamenfu.
Czas reakcji na usunięcie usunięcie awarii lampy 48 godzln od daty przylęcia zgłoszenia.
Termin realizacji:5 dni kalendarzowych od podpisania umowy.
Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego.
Bieg terminu związańa ofertą Iozpoczyna się wraz z upĘwem terminy składania ofert.

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

ewidencji działalność gospodarczą, w zaklesie objętym przedmiotowym zamówieniem.

2.

J.

4.



IV. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferĘ:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

1) wypekriony i podpisany przez'Nykona,$/cę fiormalarz ofertowy wg załączonego wzoru formularza
ofertowego - Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego,

2) oświadczenie Wykonawry o spehrieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 2 do
zapytania ofertowego,

3) peŁromocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżelt nie wynika to bezpośrednio
z załączonych dokumentów

4) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada dokument wystawiony w kra;'u, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że Ńe otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniejnż 6 miesięcy ptzedupływem terminu składania ofert

V. Informacie o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazyw ania oświadczeń i dokumentów.

7. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą

pr zekazyw ać pisemnie lub drogą elektroniczną.
2. Zamawiający podkreśla, żew celu zachowania reguł równego traktowania Wykonawców nie przewiduje

udzielania odpowiedzi na pytania doĘczące postępowania o udzielenie zamówienia zadawane drogą

telefoniczną.

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

postępowania jest Judyta Nagiewicz, tel. 531 501 925,

2. Wykonawca może zwricić 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
1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie umieszczając na niej nazwę i adres

. zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na: Budowę oświetlenia ulicznego
w m. Sulkowo Rzeczne, Rokicie iŻak| gm. Mochowo. Nie otwierać przed dniem ż3.07.2021, r., godz.
12:00.

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

niniejsze go zapr os zeńa.
4, Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełrrień z wlĄątkiem tych, które wynikają z instrukcji wydanych

przez Zamawiającego, lub które są konieczne do korekĘ błędów popebrionych przez Wykonawcę. W

Ęm przypadku dokonane korekĘ mruszą być parafowane przez osobę lub osoby uprawnione do
występowania w imieniu Wykonawcy.

5. DokumenĘ, których żąda Zamawiający, muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w
imieniu Wykonawcy.

6. Wszelkie koszty związane zprzygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
7. Wykonawca moze wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zantawiający

otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed up§,wem terminu

składania ofert. Wykonalvca nie moze wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści

oferty po up§rwie terminu składania ofert.

8. Złożona oferta obejmuje całość/ e@zamówienia.
9. Zamawiający moze podjąć decyzję w sprawie uniewaznienia postępowania o udzielenie zamówienia bez

podaŃa przyczyny.



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

ul, Sierpecka2,09 - 214 Mocho,wo/ w terminie do dnia 23.07,2021r. , godz.12:00.
2. Za termin złożenia oferĘ przylmuje się datę i godzinę wpĘwu oferty do Zamawiającego.
3. Zamawiający nie przewiduje pubłicznej sesji 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 cenov/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 tozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złoĘch polskich.
5. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną dostawę/usłagę/robotę budowlaną jest obowiązująca

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

6. Zamawiający nie przewiduje udzielańa zaLtczek na poczet wykonania zamówienia.
7. Należność płatna będzie po zakończeniu realŁacji zadańa, dokonaniu protokolarnego odbioru,

przekazaniu niezbędnej dokumentacji przelewem na konto Wykona$rcyl w ciągu 30 dni od daĘ
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej fakt,wyf rachunku. Szczegółowe zasady

wpłaq wynagrodzenia zostaĘ przedstawione w Projekcie Umowy, stanowiącyn Zalącznik Nr 3 do
zapytania ofertowego.

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

podlegających od rzuceniu.
2. Wybór najkorzystniejszej oferĘ zostanie dokonany wedfug następujących kryteriów:

Lp. Kryterium Liczba punktów (waga)

1 Cena 100

SUMA 100

wyliczony w następujący sposób:
W kryterium CENA
ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzotu

najniższa cena
C: x 100

cena ofertybadanej

3, W każdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Punkty przyznanew poszczególrrych kryteriach danej oferĘ zostanądo siebie dodane.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największąllczbę punktów.
6. Jeżeli nie mozna wybrać oferĘ najkorzystriejszej zawa$nato, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera
ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżelt zostaĘ złożone oferty o takiej samej cenie lub
koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców,którzy złożyli te oferĘ, do złożeńa w terminie okreśIonym
przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż
zaoferowan e w złożonvch ofertach.

l
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W przypadku nie złożeńa żadnej oferty dodatkowej albo złożenia ofert dodatkowych o takiej samej
najrl:żej cenie lub o takim samym najnńszym koszcie, albo odrzucenia wszystkich ofert dodatkowych,
Zamawiający kończy postępowanie w całości bez wyboru żadnej oferĘ.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień doĘczących treści
złożonych ofeft. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji doĘczących złożonej oferĘ oraz
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

XI. Warunki wykluczenia
1. Z postępowania wykluczasię:

1) Wykonawcę,który nie wykazał spehrienie warunków udziału w postępowaniu,
2) Wykonawcę, który w sposób zawiniony powaznie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego

uczciwość, w szczeg1lności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działańa l'ub rużącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowycĘ

3) Wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał lub nienalezycie wykonał
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia pubhcznego zawarĄ z Zamawiającym, co
doprowadziło do rozwiązańa umowy lub zasądzenia odszkodowania.

2. Z adzietenia zamówienia będą wykluczeni oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo
z osobami upowaznionymiprzez Zarnawiającego do zaciągańa zobowiązań finansowych lub z osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z ptzygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy polegającej w szczegó7ności na:

1) uczestriczeniu w spółce jako wspótnik spółki cywilnej lub osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pehrienie funkcji członka organu nadzorczego|ub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawanie w związku maŁeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku pra\Mnym lub fakĘcznym, że może to bldzić
uzasadnione wąĘliwości co do bezstrorrności Ęch osób.

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

1) jejtreść nie odpowiada treści zapytaŃa ofertowego lub

. 2) została złożona przez wykonawcę niespekriającego warunków udziału w postępowaniu określonych
w zapytaniu ofertowym, lub

3) została złożona po terminie składania ofert określonym \M zapytaniu ofertowym.
2. Oferta dodatkowa podlega odrzuceniu, gdy:

1) zawiera cenę lub kosztwyższe niż 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 najkorzyshriejszej oferĘ, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykoirawców,

kt&zy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
Zamawiający zawtze umolvę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie późńejnź w terminie związania ofertą.
Zamawiającv przewiduje dokonanie w umowie zmian w niej zawarĘch.
Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedłoży:
l\,,

5. |eżeli Wykonałv,cal którego oferta została wybrana uchyli się od zawatcia umolvy/ Zamawiający
wybierze kolejną ofertę najkorzystrriejszą spośród złożonych ofert bez przeprowadzania ich ponownej
oceny.

6. Klauzula informacyjna z art.13 RODO:
Zgodńezart. 13 ust. 1i2Rozporządzeńa ParlamenfuEuropejskiegoiRady (UE)2016/679

z dnia 27 kwieh:ria 201,6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związka z przetwarzaniem danych
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osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogóIne tozporządzenie o ochronie danych) (Dz. IJrz. UE L 119 z 04.05.201,6, str. 1), dalej ,,RODO"
informuję, ze:

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

Wójt Gminy Mochowo z siedzibąw Mochowie, ul. Sierpeckaz,O9 - 214 Mochowo,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia ulicznego

w m. Sulkowo Rzeczne, Rokicie i Żllki, gm. Mochowo, prowadzonym zgodnie z Regulaminem

udzielania zamówień publicznych,
3) administratot wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym mozna się kontaktowaĆ Pod

adresem e-mail: rodo.iod@mochowo,pl,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie

dokumentacja postępowania w oparciu o art,8 RODO,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez caĘ czas trwania umoviy 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) Wykonawca jest zobowiązany, w zvńązku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno - prawnych wymaganych ptzez RODO
i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Do obowiązków Ęch należą,.

a) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób ftzycznych, których dane

osobowe odĘczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał
Zamawiajacemu w treści oferĘ lub dokumentów składanych na żądańe,

b) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane

Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca ptzekazuje
Zamawiającemu w treści oferĘ

posiada Pani/Pan:
_ na podstawie art, 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana doĘczących;

na podstawie art. 16 RODO pralvo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1

na podstawie art. 18 RODO pralvo żądania od administratora ograniczeniaprzetwatzania danych

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy lzna
Pańf Pan, żeprzetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza ptzepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z aft.17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobołTzch;

pra\Mo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawą prawną przetwarzańa Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

załaczntki
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie Wykonawcy o spehrieniu warunków udziafu w postępowaniu

3. Projekt umowy
ZA,

WoJ T M lNY

Zbigniew

lskorzystanie z ptawa do sprostowania nie moze skutkować zmianą wyŃku postępo udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawąPzp oraz nie, że naruszać integralności

protokołu oraz jego załączŃków
2prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do, w celu zapewnieŃa

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej

8)

9)

ważnewzględy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiĘo
lub prawnej, lub z uwagi na


