
Oznaczenie sprawy: RIiOŚ.2710.5.2020

Stanisławów, dnia 20.04.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH

RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 

1. Zamawiający:

Gmina Stanisławów

ul. Rynek 32

05-304 Stanisławów

tel./fax 25 757 58 58/25 757 58 57, REGON 711582434, NIP 822-214-71-56

zaprasza do złożenia oferty na:

„Profilowanie  dróg  gminnych  gruntowych  i  tłuczniowych  oraz  ścinanie  poboczy  wraz
z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie na terenie gminy Stanisławów 2020/ 2021 roku
według potrzeb Zamawiającego”.  

2. Tryb udzielenia zamówienia:

    Postępowanie jest prowadzone w trybie : zapytania ofertowego, którego wartość nie 
    przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto, o której mowa w art.4 pkt
    8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
3. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:

3.1. Opis przedmiotu zamówienia:

Profilowaniem objęte są drogi gminne gruntowe i tłuczniowe oraz ścinanie poboczy wraz
z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie na terenie gminy Stanisławów w  2020/
2021 roku według potrzeb Zamawiającego.  

Wykonawca zobowiązany jest posiadać: 

 równiarkę samojezdną o mocy nie mniejszej niż 173 KM, 

 lemiesz przedni prosty minimum 2,5 metra, 

 lemiesz  równiarkowy minimum 3,6 metra, 

 zrywak minimum pięciozębny,   

 walec samojezdny wibracyjny minimum 10 ton stalowy

 pojazd do wywozu urobku.

Zakres robót obejmuje:

- profilowanie i równanie dróg gminnych gruntowych i tłuczniowych, w tym pracę równiarki

- likwidację efektu tarki na drogach gminnych gruntowych i tłuczniowych,

- likwidację efektu tarki na drogach gminnych gruntowych i tłuczniowych z wałowaniem, 

- wałowanie, w tym pracę walca,

- ścinanie poboczy wraz z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie,

- uporządkowanie terenu po zakończonych pracach.
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Roboty  odbywać  się  będą  po  wcześniejszym  zgłoszeniu  telefonicznym,  potwierdzonym  notatką

służbową bądź drogą elektroniczną przez pracownika Urzędu Gminy Stanisławów według bieżących

potrzeb  Zamawiającego ze wskazaniem w zgłoszeniu miejsca wykonania robót, oznaczenia drogi,

długości  drogi  na  której  mają  zostać  wykonane  z  dokładnym wskazaniem miejsca  rozpoczęcia  i

zakończenia robót oraz zakresu tych robót, termin wykonania zleconych robót. . Czas przystąpienia do

prac po uzyskaniu zlecenia od Zamawiającego nie może być dłuższy niż 24 godziny. 

Profilowanie i równanie dróg w tym pracę równiarki, wałowanie, w tym pracę walca, likwidację

efektu tarki na drogach gminnych gruntowych i tłuczniowych, w tym z wałowaniem – rozliczane

będzie  na podstawie ceny brutto za 1 kilometr faktycznie wykonanych robót.

Ścinanie poboczy wraz z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie będzie rozliczane na

podstawie ceny za 1 mb wykonania tego ścinania.

Ilość  wykonanej  pracy  potwierdzać  będzie  Sołtys  lub  pracownik  Zamawiającego  na  piśmie

(załącznik nr 2 do umowy).

Zamawiający zastrzega sobie prawo  sukcesywnego zamawiania usług dostosowując je do potrzeb

wynikających z konieczności naprawy poszczególnych dróg na terenie Gminy Zamawiającego.

W ramach wystawionego przez  Zamawiającego jednego zlecenia  Wykonawca będzie  realizował

prace na terenie jednego Sołectwa. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert uzupełniających. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Termin wykonania zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do 28.02.2021r.

5.  Warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu dokonywania  oceny  spełniania  tych

warunków: 

W postępowaniu  mogą  brać  udział  Wykonawcy,  którzy  nie  później  niż  na  dzień  składania  ofert

wykażą, że spełniają warunki:

 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

 dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności

lub  czynności  oraz  nie  podlega  wykluczeniu,  Wykonawca  zobowiązany  jest  złożyć  następujące

dokumenty i oświadczenia:  
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a) aktualny  odpis  z  właściwego rejestru  lub centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

b) oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  o  braku  podstaw  do

wykluczenia  – załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia,

c) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie

należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.

d) wykaz usług, że Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał co najmniej

2 usługi o podobnym charakterze - załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.

e) wykaz  sprzętu  jakim  dysponuje  Wykonawca,  niezbędnego  do  wykonania  zamówienia

( załącznik nr 5 do niniejszego zaproszenia);

- równiarką drogową samojezdną o mocy nie mniejszej niż 173 KM
- lemieszem przednim prostym minimum 2,5 m,
- lemieszem równiarkowym minimum 3,6 m, 
- zrywakiem minimum pięciozębnym, 
- walcem samojezdnym wibracyjnym minimum 10 tonowym stalowym,
- pojazdem do wywozu urobku,

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

jak w pkt 5)

7.  Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami  oraz

przekazywania  oświadczeń  lub  dokumentów,  a  także  wskazanie  osób  uprawnionych  do

porozumiewania się z wykonawcami: 

Wszelkie  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informację  Zamawiający i  Wykonawcy

przekazują  pisemnie  na  adres:  Urząd  Gminy  ul.  Rynek  32,  05-304  Stanisławów,  faksem

nr 25 757 58 57 lub e-mailem: urzad.gminy@stanislawow.pl, inwestycje@stanislawow.pl . 

Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się faksem lub drogą elektroniczną.

Osobą  ze  strony  Zamawiającego upoważnioną  do  kontaktowania  się  z  wykonawcami

jest: pan  Andrzej  Wiśniewski tel.  25/757  58  61,  e-mail:  andrzej.wisniewski@stanislawow.pl w

godzinach pracy urzędu.

8. Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

nie dotyczy.

9. Wymagania dotyczące gwarancji, jeżeli Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji: 

Zamawiający wymaga 14 dni gwarancji na wykonane prace danego odcinka drogi

10. Termin związania ofertą: 

30 dni
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11. Opis sposobu przygotowywania ofert:

Ofertę (załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia) należy przygotować w języku polskim, pismem

komputerowym lub nieścieralnym atramentem i podpisać przez upoważnionego przedstawiciela firmy

oraz złożyć ją w sposób uniemożliwiający dekompletację oferty.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej kopercie, zabezpieczonej przed otwarciem i zaadresować na

adres:  Urząd Gminy Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów Oferta na: „Profilowanie dróg

gminnych gruntowych i tłuczniowych oraz ścinanie poboczy wraz z zagospodarowaniem urobku we

własnym  zakresie  na  terenie  gminy  Stanisławów  w  2020/  2021  roku  według  potrzeb

Zamawiającego”.   Nie otwierać przed dniem 24.04.2020 r. godz. 12.15

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 24.04.2020 r.  do godziny 12.00

Otwarcie ofert nastąpi: 24.04.2020 r. o godzinie 12.15 w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy 

Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów

12. Opis sposobu obliczenia ceny: 

Cena oferty musi być wyrażona w polskich złotych. Cenę należy podać w kwocie netto, brutto             

i wyszczególnić stawkę i wartość podatku VAT.

11. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

Przy ostatecznym wyborze Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Cena za wykonanie całego przedmiotu zamówienia – 100%, 

w tym:

a) cena – 90%

b) okres gwarancji – 10%

Maksymalna liczba punktów do przyznania – 100 punktów

Sposób  oceny  ofert:  każde  kryterium  posiada  wagę  –  sposób  obliczania  ceny  według  kryteriów

przedstawia się następująco:

a) punkty w kryterium A będą liczone według następującego wzoru:

Cn
Cs =  ----------- x 100 pkt x 0,90

Cb 

b) punkty w kryterium B będą liczone według następującego wzoru:

     Cn
Cs = ----------- x 100 pkt x 0,10

Cb

gdzie:
Cs - ilość punktów jakie otrzyma badana oferta
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Cn - najniższa cena spośród złożonych ofert w danym kryterium
Cb - cena oferty badanej w danym kryterium
0,90 = 90% lub 0,10 = 10% - waga kryterium

Za  najkorzystniejszą  uznana  zostanie  oferta,  która  uzyska  najwyższą  łączną  liczbę  punktów  
ze wszystkich kryteriów (A+B).

12.  Informacje o formalnościach,  jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

 unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn,

 wyjaśnienia treści ofert z Wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, 

niejasne lub budzą wątpliwości,

 uzupełnienia ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić,

 poprawienia omyłek rachunkowych,

 odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie,

 odrzucenia ofert niezgodnych z treścią zaproszenia,

 wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty               

w przypadku potwierdzenia tego faktu bądź braku wyjaśnień ze strony Wykonawcy.

14.  Wymagania  dotyczące  zabezpieczenia  należytego wykonania  umowy,  jeżeli  Zamawiający

żąda wniesienia zabezpieczenia: 

Nie dotyczy

15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w

sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający

wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich

warunkach: 

wzór umowy. 

16. Lista załączników:

 załącznik nr 1 - formularz oferty,
 załącznik nr 2 – oświadczenie o braku postaw do wykluczenia,
 załącznik nr 3 – lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,
 załącznik nr 4 – wykaz wykonanych usług,
 załącznik nr 5 – wykaz sprzętu jakim dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca 

niezbędnego do wykonania zamówienia,
 załącznik nr 6 - wzór umowy.

Wójt Gminy Stanisławów

  

      / - / Kinga Sosińska
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