GMlNA MOCHOWO

Mochowo, dnia

Mochowo, ul. Sierpecka 2
09 - ?14 Mochowo

29.0

6.ż022 r.

(3)

Znak

spr awy: RGK.271.1 5.2022

Zapytanie ofeńowe
I. Zamaw iający: GMINA MOCHOWO
Adres do korespondencji: Mochowo, ul. Sierpecka2,09 - 214 Mochowo
rcI. QĄ27633 33, e-mail: gmina@mochowo.pl
zaprasza do zlożenia ofert cenowych na budowę oświetlenia ulicznego
w m. Florencja, Grodnia, Łukoszyno Biki, Malanówko, gm. Mochowo
Zadanie finansowane jest ze środków budzefu Województwa Mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE2\ZZ"oraz środków własnych zbll,dżetu gminy
- realizacja, oznakowanie i rozliczenie zgodnie z \Ąymogami programu.
II. Opis przedmiotu zamówienia

1.

Przedmiotem zamówienia jest zakup 12 sztuklamp solarnych LED oświetleniaulicznego o mocy 20W wraz
ze słupem, fundamentami i montazem \^/,w. lamp solarnych w miejscowościach Florencja, Grodnia,
Łukoszyno - Biki i Malanówko, gm. Mochowo w ilościpo 3 szt. zgodnie z dołączonym planem
syfu acyjnym z lokalizaĄą posadowienia lamp solarnych.
SzczegóĘ przedmiotu zamówienia:
Lampy solarne - minimalne parametry:
1) moc świetlna źródła światła:20W,
2) strumień światła:3200 lm,
3) panel solarny: 120W, ogniwa monokrysta|iczne,
4) bateria litowa: 420WH (wbudowana w korpus lampy),
5) ilośćcykli ładowania: 2 000
6) czas świeceniabezdoładoływania:ż-3deszczowe / pochmurne dni,
7) możliwośćindywidualnego programowania 4Ębów pracy lamp, IM tym zaprogramowania ptzerwy
nocnej w świeceniu,
8) tozkład światła:15metrów w lewo i 15 metrów w plawo od słupa,

9)

2.
3.
4.

gwarancja: 36miesięcy

Do oferĘ należy dołączyć kartę lampy, potwierdzającąjej parameĘ.
Słupy - minimalne parameĘ:
1) materiał: stalovrlr, ocynkowany,
2) wysokość:6 metrów
Do oferĘ należ dołączyćDWU / certyfikaty potwierdzające mozliwość zastosowania w 1 strefie wiatrowej
oferowanego sfupa i wysięgnika stosownie do masy i powierzchni oferowanej lampy wIaz z panelem
solarnym.
Fundament - minimalne parametry:
betonowy, prefabrykowany.
Do oferty należy dołączyć DWU/certyfikat oferowanego fundamenfu.
Czas reakcji na usunięcie awarii lampy 48 godzin od daĘ przyjęcia zgłoszenia,

Termin realizacji: do 15 wrześniaż022r.
Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upĘwem terminy składania ofert.

III. Warunki udziału w postępowaniu

1.

Wykonawca musi prowadzić zarejestlowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie
ewidencji działalnośćgospodarczą, w zaktesie objęĘm przedmiotowym zamówieniem,

IV. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferĘ:
1. Zamawiający wmaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez Wykona,wcę formularz ofertowy wg załączonego wzoru formularza
ofertowego - Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego,
2) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziafu w postępowaniu - Załącznik Nr 2 do
zapytania ofertowego,
3) pebromocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio

4)

V.
7.

z załączonych dokumentów

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- łvystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upĘwem terminu składania ofert

lnformacje o sposobie porozumiewania sig Zamawiającego z

Wykonawcami otaz

przekazyw ania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomieńa oraz informac;'e Zamawiający

i Wykonawcy

mogą

ptzekazyw ać pisemnie lub drogą elektroniczną.
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 Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących
postępowania jest Judyta Nagiewicz, tel. 531 501,925.
2. Wykonawca może 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 oferĘ cenowej
1,. Ofertę należy złożyćw nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie umieszczając na niej nazwę i adres
zamawiającego/ nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na: Budowę oświetlenia ulicznego
w m. Florencja, Grodnia, Łukoszyno Biki i Malanówko/ gm. Mochowo. Nie otwierać przed dniem
08.07 .2022 r., godz. 12:00.
2. Przesłać drogą elektroniczną adres e-mail _
3. Ofertę należy sporządzić czytelnie, w języku polskim, w oparciu o formularze stanowiące załączniki do

4.

niniejszego zap r oszenia.
Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z v"ryjątkiem Ęch, które wynikają z instrukcji wydanych
przezZamawiającego, lub które są konieczne do korekĘ błędów popeŁrionychprzez Wykonawcę. W łm

przypadku dokonane korekty muszą być parafowane przez osobę lub osoby uprawnione do

5.
6.
7.

8.
9.

występowania w imieniu Wykonawcy,

DokumenĘ, których żąda ZamawiĄący, mlusząbyć przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu
Wykonawcy.
Wszelkie koszty związane zprzygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
Wykonawca moze wprowadzić zrrriany lub wycofać złożonąofertę pod warunkiem, ze Zamawiający
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upĘwem terminu
składania ofert. Wykonawca nie moze wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treścioferĘ
po upĘwie terminu składania ofert.
Złożonaoferta obejmuje całość
/ eĄ€zamówienia.
Zamawiający rnoże podjąć decyzję w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez
podania ptzyczyny.

VIII. Miejsce składania ofert
1. Ofertę cerrową należy złożyćw siedzibie Zamawiającego, g. IJrząd Gminy w Mochowie, Mochowo,
ul. Sierpecka2,09 - 214 Mochowo/ w terminie do dnia 08.07,2022r. , godz,12:00.
2. Za terll;lin złożeniaoferty przylmlje się datę i godzinę wpĘwu oferĘ do Zamawiającego,
3. Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.
IX. Opis sposobu obliczania ceny i warunki płatności

1,. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie

2.
3.
4.
5.

przedmiofu zamówienia.
Wartośćcenową należy podać w złoĘch polskich cyfrą - z dokładnościądo dwóch mĘsc po przecinku
oraz słownie.
Cena powinna zawierać wszelkie koszĘ związane z wykonaniem przedmiofu zamówienia.
Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną dostawę/usłllgę/robotę budowlaną jest obowiąztljąca
przez caĘ okres ważnościumowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający
wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym ptzez niego wymogom/ o najniższej cenie lub
najkorzystniejszym bilansie ceny i innych kryteriów oceny oferty.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia

6.
7. Naleznośćpłatna będzie po

zakończeniu realizacji zadania, dokonaniu protokolarnego odbioru,
przekazaniu niezbędnej dokumentacji przelewem na konto Wykonawcy, w ciągu 14 dni od daty
otrzymania ptzez Zarnawiającego prawidłowo wystawionej fakfllry/rachunku. Szczegółowe zasady
wypłary wynagrodzenia zostały przedstawione w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik Nr 3 do
zapytania ofertowego.

ofetĘ,wrazz podaniem znaczenia Ęch kryteriów i sposobu oceny ofert
Zamawiający wybiera najkorzystnĘszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert spośród ofert nie
podlegających odrzuceniu.
Wybór najkorzystniejszej oferĘ zostanie dokonany według następujących kryteriów:

X. Opis kryteriów wyboru

1.
2.

Kryterium

Lp.
1

Liczba punktów (waga)

Cena

100

SUMA

100

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

.=

:::::::::

_x100

cena ofertybadanej

3. W kazdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnościądo dwóch miejsc po przecinku.
4. PunkĘ przyznanew poszczególnych kryteriach danejoferĘ zostanądo siebie dodane.
5. ZamawiĄący udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskałanajwiększą liczbę punktów.
6. Jezeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszĄ z uwagit:ra to, że dwie lub więcej ofert przedstawia

taki

sam bilans ceny lub kosztu i irrrrych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę

7,

znajńŻszą ceną lub najniższym kosztem, a jeżellzostaĘ złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie,
Zamawiający wzywa Wykonawców,którzy złożylite oferĘ, do zlożenia w terminie określonym przez
ZamawiĄącego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferĘ dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów v,lyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.

8. W
9.

PtzYPadku nie złożenia żadnej oferty dodatkowej albo złożenia ofert dodatkowych o takiej samej
najnŻej cenie lub o takim samym najnźszym koszcie, albo odrzucenia wszystkich ofert dodatkowych,
Zamawiający kończy postępowanie w całościbez wyboru żadnej oferĘ.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień doĘczących treści

złoŻonych ofert. Niedopuszczalrre jest prowadzenie negocjacji doĘczących złożonej oferĘ oraz

dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
XI. Warunki wykluczenia

1.

2.

Z postępowania wykluczasię:
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełrrienie warunków udziałuw postępowaniu,
2) Wykonawcę, który w sposób zawiniony powaznie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego

tlczciwość,w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania Lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienalezycie wykonał zamówienie, coZamawiający jestw stanie wykazać
za pomocą stosownych środków dowodowych,
3) Wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał lub nienależycie wykonał
wczeŚniejszą umolvę w sprawie zamówienia publicznego zawattązZamawiajQcym, co doprowadziło
do tozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,
Z udzielenia zamówienia będą wykluczeni oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo
z osobami upowaznionymi przez Zamawiającego do zaciągania zobowiązań finansowych lub z osobami
wykonującymi w imienia Zamawiającego czynności związane z ptzygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy polegającej w szczególności na:
1) uczesforiczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 1,0oń udziałlw lub akcji,
3) pebrienie funkcji członka organu nadzorczegoltlb zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniew związku maŁeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub fakĘcznym, że moze to budzić
uzasadnione wąĘliwościco do bezstronności tych osób.

XII. Odrzucenie ofert
1. Oferta podlega odrzuceniu, gdy:
1) jej treśćnie odpowiada treścizapytania ofertowego lub
2) została złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziafu w postępowaŃu określonych
w zapytaniu ofertowym, lub
3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
2. Oferta dodatkowa podlega odrzuceniu, gdy:
1) zawieta cenę lub kosztwyższe nż w złożonejofercie lub

2) została złożonapo terminie składania ofert dodatkowych określonym przez
w wezwaniu do złożenia Ęch ofert.

Zamawiającego

XIII. Informacje o formalnościach
1. Niezwłocznie po wyborze najkoruystrriejszej oferĘ, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców,
którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaŃu
3.
4.
5.
6.

zawiadomienia

o wyborze Wykonawcy, ale nie póżniej niz w

termińe związania ofertą,
Zamawiającv przewiduje dokonanie w umowie zmian w niej zawarĘch.
Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawcaprzedłoży:
{\

..

Jeżeli Wykonawca/ którego oferta została wybrana uchyli się od zawarciaumowy/ ZamawiĄący wybierze
kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofett,bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Klauzula informacyjna z art.13 RODO:

Zgodnie z art. 13 ust, 1 i 2Rozporządzenia Parlamenfu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 20'],6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z ptzetwatzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrekfiy 95/a6/\NE

(ogólne rozporządzenie

o ochronie danych) (Dz. Utz. UE L 119 z

04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO"

in{ormuję, że:

1)

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

2)

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

3)
4)
5)

z

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia ulicznego
w m. Florencja, Grodnia, Łukoszyno Biki i Malanówko, 8m. Mochowo, prowadzonym zgodnie
z Regulaminem udzielania zatnówień publicznych,
administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym mozna się kontaktować pod
adresem e-mail: rodo.iod@mochowo.pl,
odbiorcami pani/pana danych osobovĘrch będą osoby lub podmioĘ, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art.8 RODO,
Pani/Pana dane osobowe będą przechorływane przez caĘ czas trwania umowy i okresu gwarancji
i rękojmi;

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych
7)

8)

9)

decyzje nie będą podejmowane \^/ sposób

zautomatyzowany/ stosowanie do art.22 RODO;

Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do
wypełrrienia wszystkich obowiązków formalno - prawnych wymaganych przez RODO
izwiązanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Do
obowiązków Ęch nalezą:
a) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane
osobowe odĘczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i ptzekazał
Zamawiajacemu w treścioferĘ lub dokumentów składanych na żądanie,
b) obowiązek informacyjny wynikający z art.'1,4 RODO względem osób fizycznych, których dane
Wykonawca pozyskał w sposób pośredni,a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu
w treściofetĘ,
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana doĘczących;
na podstawie art. 16 RODO pra\Mo do sprostowania Pani/Pana danych osobowychl
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądańa od administratora ograniczeniaprzetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniemprzypadków, o których mowa w art, 18 ust. 2 RODO2
prawo
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tznaPanif Pan,
żeprzetwatzanie danych osobowych Pani/Pana doĘczących narusza przepby RODO;
nie przysfuguje Pani/Panu:
- w związku z att. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 2'], RODO pralvo sprzeciwl, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą pralvną przetwarzańaPańf Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

załączniki:
1. Formularz ofertowy
2, Oświadczenie Wykonawcy o speŁrieniu warunków udzialu w postępowaniu

3' Projektumow'

ZAT'I

wólr
Zbigniew

lskorzystanie

z

prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
protokołu or az 1ego załączrików

fuku

lNY
aszewski

aniao udzielenie zamówienia

'raz nie może naruszać integralności

do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

