
GMlNA MoCl-|owo
Mochowo, ul. Sierpecka 2
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Znak sprawy; RGK.271.1 0.2022

Mochowo, dnia 24.03.2022 r

Zapytanie ofertowe

L Zamawiający: GMINA MOCHOWO
Aclres do koresponclencji: Mochowo, ul. Sierpecka2,09 - 214 Mochowo
tel. (2a) 27633 33, e-mail:gmir.a@mochowo.pl

zaprasza do złozenia ofert cenowych na przebuc{owę drogi gmirrnej nr 370223W w m. Łukoszyn,
gm. Mochort,o na odcinku ok. 200 m

II. Opis przedmiotu zamówienia
7. Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka drogi o długości 0,205 km, o zrniennej szerokości od 3 nr

do 3,5 m, pobocza obustronne 0,5 m z ziemi rodzimej, podbudowa 10 cm, 3 cm warstwa wiążąca
i 3 cm warstwa ścieralna, zjazdy bitumiczne. Szczegóły zawiera przedmiar i dokumentacja techniczna.

2. Wykonawca udzieli gwarancji na pelen zakres zamów,ienia na okres 60 nTiesięcy od dnia oddania
inwestycji do eksploatacji.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunkóu,
realizacji przednliofu zamówienia.

4. Termin realizacji: od dnia podpisania umo\,vy do 30 kwietnia 2022 roku.
5. Wzór umowy stanort i Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego.
6. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się \\Iraz z upływem terminy składarria ofert.

III. Warunki udziału w postępowaniu
1. Wykonawca rnusi prowadzić zarejestrowaną r,v Krajowynl Rejestrze Sądowvm lub innym orgarrie

ewidenc;i działalrrość gospoclarczą, w zakresie obję§m przedmiotowynr zanrówierriem.
2. Wvkonawca nrusi dysponować osobę posiaclającą oclpolł.ieclnie uprawnierria budowlane

w specjalności clrogowej do kierowania robotan-ri budowlarrymi, będącą czynnym członkiem odpor,r iedrriej
:lzby s anor ządu zawodowe go.

Osoba wyżej wymieniona powinlla posiaclać uprawnienia budowlane zgodne z art. 12-76 usta.w,y

z dnia 7 lipca 7994 r. Prawo buclowlane lub odponiadające im wazne uprałl,nienia, które zostaly wydane
tra podstawie wcześrriej obolt,iązującyclr przepisów oraz być zrzeszona we właścirł,yrrr samorządzie
zarł,odowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządaclr zawodow,ych architektórv
oraz inżynierów budowrrictwa lub spełniać rt arunki, o któryclr mowa w art. 12a ustawy Prawo budowlarre,
tj. jej odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonyclr w przepisach
odrębnych lub spełniać rł,ymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnja 15 grudnia 2000 r.

o samorządach zawodowych architektów oraz irrzynierów budownictwa.
Przez uprawrriet.ia budol1.larre clo kierolł.arria robotami buclowlanynri rozurnie się uprawnienia do
sprawowania samodzielnych funkcji techrricznych w budownictwie, wydane na podstawie Prałr,a
Budorr'lanego (Dz. IJ. z 2027 r., poz. 2351 z późn. zm.) albo ocipowiac{ające inr inrre ważne uprawnierria
budowlane wydane na mocy wcześniej obołr.iązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom paristw człorrkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz
Europlejskiego Porozumienia o Wolrrym Halrdlu (EFTA) - stronach unowy o Europejskim Obszarze
Gospoclarczynt, z zastrzezenienr przepisu art. 12a ustar,l,y Prawo budorvlarre (Dz.LJ. z2020 r., poz.2351
z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z 22 grudrlla 2075 r., o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabyĘch w państrł,ach członkorł,skich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2027 r., poz.1646).

IV. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
7. Zamawiający wymaga/ aby każcla oferta zawierała minimum r-rastępujące clokumenĘ:

1) wypełrriony i podpisany przez'NykonalĄ/cę formularz ofertowy wg załączonego wzoru formularza
ofertowego - Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego,

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



3) kosztorys sporządzony metodą szczegółową 1r_rb r_rproszczoną,
4) pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jezeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych

dokumentów
5) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zanrieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedkłada dokument w,ystawionv w, kraju, rł, którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potrł,ierdzający, że nie otlvarto jego likrł,idacji ani nie ogłoszono upaclłości - wystawiony nie wcześniej
niz 6 nriesięcy przed upływem terminu skłaclania ofert

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

7. Wszelkie ośvviadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie lub clrogą elektrolliczną.

2. Zanrawiający poclkreśla, że w celu zachoł,arria reguł rów,r'ego traktow,ania Wykonawców nie przeł,iduje
udzielania odponieclzi na pytania doĘczące postępowania o udzielenie zamówienia zadawane drogą
telefoniczną.

VI. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonalł,canti i udzielania wyjaśnieri dotyczących

postępotania są Sylwia Woźnicka iEwa Kopycińska, tel.531 507925.
2, Wykonarł.ca rr.oże zwrócić się clo ZanTawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielerri.r

zamórł,ienia w godzinach pracy, tj. poniedziałek, środa - piątek 11z godz. 7:00 - 15:00, we wtorek w godz.
8:00 - 16:00.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej
1. Oferię należy złożyć w nieprzejrzystej i zarnkniętej kopercie unrieszczając na niej nazwę i adres

zamart,iającegot nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta r-ra: Przebudowa clrogi gminnej nr 370223W
w m. Łukoszyn, grn. Mochowo na odcinku ok, 200 m. Nie otlvierać przecl dniem 01.04.2022r., godz.72:00.

2. Przeslać clrogą elektroniczną aclres e-mail:
3. Ofertę nalezy sporządzić czytelrrie, w języku polskinl, w oparciu o fornrularze stanorviące załączniki clo

nin iejszego zaproszen ia,

4. Oferta nie moze zawierać zmian arri uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają z instrukcji wydanych
przez Zamawiającego, lub które są konieczne do korekty błędów popełrrionychprzez Wykonawcę. W tym
przypadku dokorrane korekty muszą być parafor,,,ane przez osobę lub osoby uprawrrione do
rł,ystęporł,ania w, inr ieniu Wykorrar,r,cy.

5. Dokumerrty, któryclr żąda Zamawiający, muszą być przedstawione w fornie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z orygin ałem przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu
Wykonawcy.

6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferĘ ponosi Wykonawca.
7. Wvkonarł,ca moze wprorł,adzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiającv

otrzynra pisemne powiaclomier,rru o lłlprowatlzeniu zmiarr lub wycofaniu przed upływem terminu
skłaclania ofert. Wykonawca nie moze wycofać ofertv ani wprorł,adzić jakichkolwiek zmian w treści oferty
po upływie terminu składania ofert.

8. Zlożona oferta obejrnuje całość / ezę€zamówienia.
9. Zamawiający moze podjąć decyzlę w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamólł,ienia bez

podania przyczyny.

VIII. Miejsce składania ofeń
1. Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, 9. LJrząd Gminy w Mochowie, Mochowo,

ul. Sierpeck a 2, 09 - 214 Mochowo/ w terminie do dnia 01.04.2022 r. , godz. 12:00.
Za termin złożenia oferĘ przyjnru;e się clatę igodzirrę wpłvrvu oferĘ do Zanraw,iającego.
Zamawiający rrie przewicluje publicznej sesji otrvarcia ofert.

2.

J.



IX. Opis sposobu obliczania ceny i warunki płatności
1. Na zalączonym fornrularzu ofertowym/ należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykorranie

przetlnl iofu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecirrku

oraz słownie.

3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia porniędzy Zanawiającyn-r a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
5. Cerra podana przez Wykor-rawcę za świaclczollą dostart,ę/usługę/robotę budowlaną jest obowiązująca

przez caĘ okres wazl"tości umolvy i nie bęclzie pocllegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamaw.iający

wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom/ o najniższej cenie lub
najkorzystniejszym bilansie ceny i innych kryteriów oceny oferty.

6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówier-ria.

7. Nalezrrość płatna będzie po zakończerriu realizacji zadarria, dokonaniu protokolarnego odbioru,
przekazaniu niezbędrrej c{okumerrtacji przelewem rra konto Wykorrarł,cy, w ciągu 30 dni oc1 claty

otrzynrania przez Zalnawiającego prarł,iclłowo wystawionej faktury/rachunku. Szczegółowe zasacly

wypłaty wynagrodzenia zostaĘ przeclstawione w Projekcie Umowy, stanowiącym Zalącznik Nr 3 do

zapytania ofertowego.

X. Opis kryteriów wyboru oferty, wraz z podanierr-r znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie krvteriów oceny ofert spośród ofert r-rie

pod legających od rzucen i u.

2. Wybór najkorzystniejszej oferĘ zostanie dokonany według 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 wzoru

llajll izsza cena

C: ---------- ----- x 100

cer.a oferĘ badanej

3. W kazclyrn z kryteriów ocerra będzie dokorralra z dokładnością do tlwóclr nriejsc po przecinku.
4. Punkty przyzllane w poszczególnyclr kryteriaclr danej oferĘ zostaną c1o siebie dodane,
5. Zamawiający udzieli zarnówienia Wykonarł,cy, którego oferta uzyskała największąIiczbę punktów.
6. Jezeli nie mozna wybrać oferty najkorzystniejszej zuwaginato, że clwie lub więcej ofert przedstawia taki

sam bilans ceny lub koszfu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród Ęch ofert wybiera ofertę
znajniższą cerrą lub najniższym kosztem, a jezeli zostaĘ zlożone oferty o takiej samej cerrie lub koszcie,
Zamawiający wzy\ĄIa Wykonawców,którzy zlożvli te oferty, do zlozenia w terrninie określonym przez
Zanrawiającego ofert Oo6ultrglrrych.

7. Wykonawcy, składając oferĘ dodatkowe, nie mogą zaoferować cerr lub kosztów wyższych nl,ż

zaoferowan e w zlożonyclr ofertach.
8, W przypadku nie zlożenl,a zadnej oferĘ doclatkowej albo złożenia ofert dodatkowych o takiej samej

najrrizej cenie lub o takim samylx najr-rizszyrn koszcie, albo odrzucenia rł,szystkiclr ofert dodatkowyclr,
Zamawiający koriczy postępowanieTł, całości bez wyboru zaclnej oferĘ.

9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moze żąclać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
zlożonych ofert, Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji doĘczących zlożonej oferty oraz
dokonywanie jakiejkolwiek zmiarry w jej treści.



XI. Warunki wykluczenia
1. Z postęporł,ania wyklucza się:

1) Wykonał,cę, który nie wykazał spełnienie warunkólł, uclziału w postępowaniu,
2) Wykonarł,cę, który \Ą, sposób zarł.iniony porł,aznie naruszvł obowiązki zawodowe, co podwaza jego

uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienalezycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać
za ponocą stosownych środków dowodowych,

3) Wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stlonie, nie wykorrał lub nienależycie wykonał
wcześniejszą unro\Ą,ę w spralr.ie zarnówienia publicznego zawarta zZamawiaj4cym, co doprowadziło
c1o rozw,iązania umorł,y lub zasąclzerria odszkodorł,ania.

2. Z udzielenia zamówienia będą wykluczeni oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo
z osobami upowaznionyrniprzezZamawtającego do zaciągania zobowiązań finansowych lub z osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprolvadzeniem
proceclurv wyboru Wykonawcy polegającej w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cvw,ilnej lub osobowej,
2) posiaclaniu co najmniej 70% udzialow lub akcji,
3) pełnienie funkcji członka olganu nadzorczegolub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawanie w związku małzeńskim/ w stosunku pokrewieństwa lub powirrowactwa w linii prostej,

pozostawaniu z rtykonawcą \\, takim stosrrnku prawnym lub faktycznynr, że może to budzić
uzasaclnione wątpliwości co clo bezstrorrności tych osób.

xll. odrzucenie ofert
1. Oferta podlega odrzuceniu, gdy:

1) jejtreść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2) została złożona przez wvkonawcę niespełr'iającego warunków udziału w postępo\Ą/arriu określonych

rł, zapytaniu ofertorvyrrr, lub
3) zostala zlożona po terminie skłatlal.ia ofert określonym !!, zapytaniu ofertowym,

2. Oferta doclatkowa pocllega odrzuceniu, gdy:

1) zawiera cenę lub kosztwyższe niz w zlożonej ofercie lub
2) została złożona po termirrie składania ofert dodatkowych określonym przez Zamawiającego

w wezwaniu do złożenia tvch ofert.

XIII. lnformacje o formalnościach
1. Niezlvłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zar,r,,iadomi lvszystkich Wykonawcólv,

którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zaw,iadomienia

o wyborze Wvkonawcy, ale nie poźniej niz w termirrie zrł,iązania ofertą.
a.J.

4.

ZamawiĄący przewiduje dokonanie w umowie zmian w niej zawarĘch.
Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawc a ptzedłoży:
1) zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto w formie

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

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

z dnia 27 kwietnia 2076 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z ptzetwatzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrekĘwy 95/a6/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dr.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,



Pani/Pana dane osoboweprzetwarzane będą na podstawie art, 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gmirrnej nr 370223W

w m. Łukoszyn, grr.. Mochowo na odcinku ok. 200 m, prowadzonym zgodnie z Regulaminem
udzielania zamówień publicznych,
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania,

4) Pani/Pana dalre osoborve będą przechorł,ywane przez cały czas trwania umo!\,v i okresu gwarancji
i rękojmi;

5) w odniesierriu do Pani/Parra danych osobowych decyzje rrie będą podejmowane w sposób
zautomaĘzowany/ stosowanie clo art. 22 RODO;
posiada Parri/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO plawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO pra\Ą/o do sprostowania Pani/Parra clanych osobow,ycirl

- na podstart ie art. -l8 RODO prawo ząclania oc1 adnlinistratora ograI'iczenia przetwarzania danych
osobowvch z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust, 2 RODO2

- prawo do wliesienia skargi do Prezesa Urzęclu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaPanif Pan,
że przetwatzanie danych osobowvch Pari/Parra doĘczących narusza przepisy RODO;

nie przysłu guje Pani/ Panu :

- w zwtązku z art.77 ust. 3 lit. b, ct lub e RODO prawo do usunięcia danyclr osobowycl-r;
* prawo do przenoszerria danych osobowych, o któryrn molva w art. 20 RODO;

- na podstalvie art. 21, RODO prawo sprzeciw,u, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zalączniki
1 . Fornrularz ofertot y
2. Oświaclczenie Wvkonarvcy o spełnieniu warunków udziału w postęport,aniu
3. Projekt unowy
4. Przedmiar robót

l skorzl,starrie z prawa do sprostowania nie nroze skutkować zmianą wyniku postępowar-ria o udzielenie zarrrówienia
publiczlrego arri zmianą postanowieli ulllowy w zakresie niezgodnvn. z ustawą Pzp oraz rrie nroże rraruszać irrtegrallrości
protokołu oraz jego zalączników
2 prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowallia w odniesieniu do przechowywar-ria, w celu zapewnienia
korzystarria ze środków ocl.rorry prawnej lub w celu oclrrotrl. prar,r, iruTej osoby fizyczrrej lub prau,nej, lub z uwagi na ważne
wzglęcly interesu publicznego Unii Europejskiej lub państr,va czlorrkowskiego

2)

3)

6)

7)

ZATWIER

WÓJT G


