
GM|NA MOCHOWO
Mocłlowo, ul. Sierpecka 2

Og - 214 Mochowo
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Znak spr awy : RGK.27 1,.2.2022

Mochowo, dnia 04.02.2021 r.

Zapytanie ofertowe

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

zaptasza do złożenia ofeń cenowych na dostawę kruszywa drogowego

na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakap wtaz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem na każdorazowe

wezwanie Zamaw iającego :

Część I mieszanka z kamienia łamanego frakcji 0-31,5 w proporcji 60% kamienia łamanego i 40% pospółki
w ilości 1200 ton. Dodatkowo w przypadku mieszanki na|eży wykonać rozgarnięcie towaru;
Część II -pospółka w ilości 600 ton.
Kruszywo musi spełrriać wymagania przedstawione w normie:
1) PN-B-11112 Kruszywa łamane do nawierzchni drogouych
2) PN-EN-13242 Kraszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
3) PN-EN-13043:2004 Kruszywa do mieszanek bifumicznych i nawierzchni, stosowanych

w drogownictwie i innych obiektach budowlanych
Dostawa w/w materiału samochodami samowyładowa\Mczymi o ładowności ok. 20 ton umożliwiającymi
rozładunek przezWykona]^/cę w maĘch ilościach na wskazanychptzez Zamawiającego odcinkach dróg.
Wielkość przedmiofu może ulec zwiększeniu f zmniejszeńu o X20o/o.

Przedmiot zamówienia będzie dowozony na drogi gmirure zprzeznaczeniem na ich remont. Wykonawca
każdotazowo dokona uzgodnienia terminu, lokalizacji i miejsca dostawy - transport bezpośrednio na
miejsce, bez rtożhwości tymczasolvego składowania, Dostawy realizowane będą stosownie do potrzeb
Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia winien spełrriać wymagania wskazane w opisie zamówienia, być wolny od
zaŃeczyszczeń takich jak folia, cegła, ceramika budowlana, sĘropian, papa, stal iĘ. W ptzypadku, gdy
dostarczony towar (w części lub w całości) nie będzie odpowiadał opisowi określonemu w zapytaniu
ofertowym -Zarnawtający odmówi przyjęcia towaru a Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia
towaru zgodnego zprzedmiotem zamówienia w terminie trwania umowy na swój koszt.
Wykonawca ponosi peŁrą odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków
rcalizaĄi przedmiofu zamówienia

2, Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić zZamawiającym wszystkie wąĘliwości w stosunku do przedmiofu
zamówienia , przed zlożeniem oferĘ. Po złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważał, ze Wykonawca nie
ma wąĘliwości i uwag w stosunku do zakresu dostaw ujętych w postępowaniu. Wykonawca w ofercie
winien przewidzieć i skalkulować wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego i kompletrrego
wykonania przedmiotu zamówienia.

3. Termin realizacii: od dnia podpisania umowy do31.05.20ż2r,
4, Wzór umowy stanowi Zalącznik Nr 3 do zapytania ofertowego.
5. Bieg terminu zvńązania ofertą rozpoczyna sięwraz z upĄrwem terminy składania ofert.

III. Warunki udziału w postępowaniu
1. Wykonawca musi prowadzić zarejestrowaną w 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 cymi r ozładunek w maĘch ilościach.



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

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

2) oświadczenie Wykonawcy o spetnieniu warunków udziafu w postępowaniu - Załącznik Nr 2 do
zapytania ofertowego,

3) pehromocnictwo osoby lub osób podpisująrych ofertę, jezeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych
dokumentów

4) jeżeli 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
nż 6 miesięcy przed upĄrwem terminu składania ofert

r\

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

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

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

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

postępowania w są Paweł Puchalski, tel. (2Ą 276 33 33 wew. 209 i Ewa Kopycńska , tel. (24) 276 33 33 wew.
21,],.

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

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

zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na:dostawę kruszywa drogowego na remont
'dróg gminnych na terenie gminy Mochowo. Nie otwieraćptzed dniem 11.02.2022 r., godz. 10:00.

3. Ofertę należy sporządzić czytelnie, w języku polskim, w oparciu o formularze stanowiące zalączńki do
niniejszego zapr oszeŃa.

4. Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem Ęch, które wynikają z instrukcji wydanych
przezZamawiającego, lub które są konieczne do korekty błędów popełnionychprzez Wykonawcę. W.łm
ptzypadku dokonane korekty muszą być parafowane przez osobę lub osoby uprawnione do
występowania w imieniu Wykonawcy.

5. Dokumenty, których żąda Zamawiający, mltszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z orygtnałemprzez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu
Wykonawcy.

6. Wszelkie koszĘ związane zptzygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
7, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać zlożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający

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

8. Złożona oferta obejmuje całość/ część zamówieńa.
9. Zamawiający może podjąć decyzję w sprawie uniewaznienia postępowania o udzieleŃe zamówieniabez

podania ptzyczyny.
10.



VIII. Miejsce składania ofert
1. Ofertę cenolvą należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo,

ul. Sierpecka 2, 09 - 214 Mochowo/ w terminie do dnia 11.02.2022 r. , godz. 10:00.

2. Zatetminzłożeńa oferty przy,lmaje się datę i godzinę wpĘwu oferĘ do Zamawiającego,

3. Zama,wiający 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

przedmiofu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złoĘch polskich cyfuą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszĘ związane z wykonaniem przedmiofu zamówienia.
4. Wszelkie rozltczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykona\Mcą odbywać się będą w złotych polskich.
5. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną dostawę/usługę/robotę budowlaną jest obowiązująca

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

6, Zamawiający nie przewiduje udzielania za'ttczek na poczet wykonania zamówienia.
7. Należność płabra będzie przelewem na konto Wykonawcy, Szczególowe zasady wypłaty wynagtodzenia

zostaĘ przedstawione w Projekcie Umowy, stanowiącymZałącznikNr 3 do zapytania ofertowego.

X. Opis kryteriów wyboru oterĘ,wrazz podaniem zll.aczel:ria Ęch kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający łrybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert spośród ofert nie

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

Lp. Kryterium Liczba punktów (waga)

1, Cena 100

SUMA 100

"wyliczony w następujący sposób:
Wkryterium CENA
ocena ofert zostanie dokonana pruy zastosowaniu wzoru

najniższa cena
C= x 100

cena oferĘ badanej

3. W każdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Punkty ptzyznanew poszczególnych kryteriach danejoferĘ zostaną do siebie dodane.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą7tczbę punktów;
6, |eżeli nie można wybrać oferĘ najkorzystniejszej z uwagl 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 najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżell zostaĘ złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie,
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożeńa w terminie określonym przez
Zanawiającego ofert dodatkowych.

7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych nź
zaoferowan e w zło żonych ofertach,

8. W przypadku nie złożenia żadnej oferty dodatkowej albo złożeńa ofert dodatkowych o takĘ samej
najnżej cenie lub o takim samym najńższym koszcie, albo odrzucenia wszystkich ofert dodatkowych,
Zamawiający kończy postępowanie w całości bez wyboru żadnej oferĘ.



9. W toku badania i oceny olert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień doĘcząqlch treści
złożorrych ofert. Niedopaszczalne jest prowadzenie negocjacji doĘczących złożonej oferty oraz
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

XI. Warunki wykluczenia
1. Z postępowania wyklucza się:

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

uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub razącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienalezycie wykonałzamówienie,coZamawiający jestwstanie wykazać
za pomocą stosownych środków dowodowych,

3) Wykonawcę, który, z przyczyn lezących po jego stronie, nie wykonał lub nienależycie wykonał
wcześŃejszą umo$rę w sprawie zamówienia publicznego zawaftązZamawiającym, co doprowadziło
do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

2, Z lłdzieleńa zamówienia będą wykluczeni oferenci, ktitzy są powiązani osobowo lub kapitałowo
z osobami upoważnionymi ptzez Zamawiającego do zaciągańa zobowiązań finansowych lub z osobami
wykonującymi w imieniu 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) pebrienie funkcji członka organu nadzorczegolub zarządzającego, prokurenta, pehromocnika,
4) pozostawaniew związku małzeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

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

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

1) jejtreść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2) została złożona ptzez wykona\^/cę niespełrriającego warunków udziafu w postępowaniu określonych

w zapytaniu ofertowym, lub
3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytańu ofertowym.

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

w wezwaniu do złożenia tych ofert.

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

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

o wyborze Wykonawcy, ale nie później nż w terminie związania ofertą.
3, Zamawiającv przewiduje dokonanie w umowie zmian w niej zawartych.
4. Przedpodpisaniem umowy wybrany Wykonawca ptzedłoży:

Ą\
-,

5. |eżeli Wykonawca/ którego oferta została wybrana uchyli się od zawarciaumowy/ Zamawiający wybierze
kolejną ofertę najkorzysfrliejszą spośród złożonych ofert,bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

7. Klauzula informacyjna z art.13 RODO:
Zgodnie z aft. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamenfu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dńa 27 kwietrtia 201,6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związktt z przefualzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogóIne rozpotządzenie o ochronie danych) (D".Urz, UE L 119 z 04.05.201,6, sfr. 1), dalej ,,RODO"
informuję, że:



l ł admirusżatorem Pani/Pana danyclt osobow7ch przetwarzanych w {.Irzędzie Gmlny wfuIochowielbst
Wójt Gminy Mochowo z siedzibą w Mochowie, ul. Sierpecka 2, 09 - 214 Mochowo,

2) Pani/Pana dane osoboweptzetwarzane będą na podstawie art, 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawę krusąrwa drogowego na remont
dróg gminnych na terenie gminy Mochowo, prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania
zamóvńeń publicznych,
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioĘ, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania,
Pani/Pana dane osobowe będą plzecho\^/y]Mane przez caĘ czas trwania umowy 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;

6) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana doĘczącycĘ
- na podstawie art.1,6 RODO plawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1

na podstawie art. 18 RODO prawo żądańa od adminisbatora ograniczeniaprzetwatzania danych
osobowych z zastrzeżeŃem przypadków, o których molva w art. 18 ust. 2 RODO2
pral^/o do wniesienia skargi do Prezesa UrzęduOchrony Danych Osobowych, gdy uznaPańf Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana doĘczących narusza przepisy RODO;

7) nie przysługuje Pani/Panu:

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

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym molva w art.20 RODO;

- na podstawie aft.21, RODO plawo sprzeciwu, wobec przetwarzańa danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzańa Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit, c RODO.

Zalacznki:
1. Formularz ofertowy
2. OświadczeŃe Wykonawcy o speŁrieniu warunków udziału w postępowaniu
3, Projekt umolvy

1 skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym zustawąPzp oraznie może naruszać integralrrości
protokołu or az 1e go zalączŃków
2 prawo do ograniczeria przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystaŃa ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznejlub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

3)

4)


