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Zapytanie ofertowe 

na zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 EURO  

 

I. Zamawiający:  

Gmina Solec nad Wisłą z siedzibą ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą, NIP: 509 00 66 613  

zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty cenowej na: 

 Dostawę kruszyw do remontu dróg gminnych w 2018 roku 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kruszywa drogowego łamanego 

dolomitowego oraz wykonanie usługi koparko-ładowarką w zakresie rozgarnięcia kruszywa 

na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Solec nad Wisłą.  

Zamówienie obejmuje :  

1. Dostawa kruszywa łamanego dolomitowego o frakcji 0-31,5 mm w ilości  600 ton; 

2. Wykonanie usługi rozgarnięcia kruszywa koparko-ładowarką 25 godzin.  

 

Odbiór kruszywa odbywać się będzie sukcesywnie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) 

w godzinach od 7:00 do 15:00, według bieżących potrzeb określanych przez Zamawiającego, 

co do ilości i terminu dostawy. Dostawy będą realizowane w okresie od zawarcia umowy do 

31.12.2018r.  

Kruszywo po zgłoszeniu zapotrzebowania będzie przez Wykonawcę sukcesywnie w ciągu 2 

dni od chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego (telefonicznie lub faksem) w 

miejsce wskazane każdorazowo przy składaniu zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza losową kontrolę ilości jednorazowej dostawy kruszywa (ważenie 

towaru). Jednostka obmiaru jest Mg (tona).  

Wraz z każdą dostawą kruszywa Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia 

Zamawiającemu oryginalnych dokumentów dowodów dostawy WZ. 

Brak dostarczenia ww. dokumentów daje Zamawiającemu prawo do odmowy odbioru 

materiału. 

W przypadku dostawy kruszywa w ilości lub jakości nieodpowiadającej przedmiotowi 

zamówienia opisanemu w zapytaniu, Zamawiający może odmówić odbioru dostawy, a 

Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia kruszywa, zgodnego z zamówieniem w 

terminie następnych 48 godzin. 

Określona wyżej ilość kruszywa i usług sprzętu są ilościami szacunkowymi i nie mogą 

stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do ilości 

dostaw faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy w sprawie 

niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia 

dostawy i usługi sprzętu w zakresie ilościowym w przypadku, gdy z powodów 

ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie 

Zamawiającego.  



Wykonawca składa ofertę na całość przedmiotu zamówienia. 

 

 Przedmiot zamówienia w zakresie dostawy kruszywa pkt 1:  

 

Obejmuje dostawę kruszywa łamanego dolomitowego o frakcji 0-31,5 mm w ilości 600 Mg 

(ton) z przeznaczeniem na utwardzenie i remont dróg gminnych. Kruszywo łamane musi 

posiadać odpowiednie certyfikaty lub świadectwa potwierdzające wymagania jakościowe i 

ekologiczne, które należy dostarczyć Zamawiającemu. Materiałem do wykonania dostawy 

powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego. 

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

Dostawa kruszywa obejmuje: sprzedaż, załadunek, ważenie, transport oraz rozładunek 

kruszywa na wskazanym przez Zamawiającego miejscu składowania (baza ZUK i inne 

miejsca składowania wyznaczone przez zamawiającego) lub bezpośrednio na drogę gminną 

wskazaną przez zamawiającego. 

 

Przedmiot zamówienia w zakresie usługi sprzętem pkt 2:  

 

Zadanie wykonanie usługi koparko-ładowarką w zakresie wstępnego wyrównania 

nawierzchni drogi i rozgarnięcia kruszywa, przemieszczenia w obrębie drogi. Szacunkowa 

ilość godzin - 25.  

 

III. Termin wykonania zamówienia 

Zamówienie będzie realizowane w terminie: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018r.  

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki, dotyczące: 

1. Prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą – na potwierdzenie należy załączyć 

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

2. Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, tj. posiadają ważną „licencję upoważniającą do krajowego przewozu 

rzeczy”. 

w/w dokumenty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem 

zostaną dołączone do oferty.  

Zamawiający dopuszcza jednokrotne wezwanie wykonawcy do uzupełnienia powyższych 

dokumentów. Wykonawcy nie spełniający w/w warunków zostaną wykluczenie z udziału w 

postępowaniu. 

 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1. Zamawiający w celu prawidłowego wyboru najkorzystniejszej oferty zobowiązuje 

Wykonawcę do wypełnienia druku formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania. W formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę za całość 

przedmiotu zamówienia oraz ceny jednostkowe za dostawę kruszywa i usługę sprzętem. 

Oferta powinna być: 

 opatrzona pieczątką firmową, 

 posiadać datę sporządzenia, 

 zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, NIP, 



 podpisana czytelnie przez wykonawcę. 

 Zawierać parafowany wzór umowy oraz dokumenty potwierdzające spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu.  

2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku oraz słownie. 

3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

 

V. Miejsce oraz termin składania ofert 

 

1. Ofertę cenową należy sporządzić zgodnie ze wzorem formularza ofertowego załączonym 

do zapytania ofertowego – zał. Nr 1 i złożyć lub osobiście w kopercie gwarantującej 

zachowanie poufności lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Gmina Solec nad 

Wisłą ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą w terminie do dnia 30.01.2018 do godz. 12:00 z 

dopiskiem  

„Oferta - 

„Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2018 roku” 

nie otwierać przed 30.01.2018, godz. 12.15" 

 

2. Złożone oferty zostaną otwarte przez zamawiającego w dniu składania o godzinie 12:15. 

 

3. W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem nie decyduje data stempla 

pocztowego/nadania.  

4. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów uzupełnień i 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.bip.solec.pl w zakładce zamówienia 

publiczne poniżej 30 000 euro.  

 

VI. Kryteria oceny ofert 

 

Kryteria oceny ofert: cena 100 % 

W kryterium „cena” Wykonawca może otrzymać max. 100 pkt. 

Sposób dokonywania oceny ofert i przydzielania punktów: 

Ilość punktów obliczona według poniższego wzoru zostanie przyznana poszczególnym 

ofertom, 

     Cmin     

C=--------  
x
 100 pkt 

Cb 
gdzie:   
C- ilość punktów, Cmin - najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert, Cb - cena badanej oferty. 
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość 

punktów. 

 

VII.  Informacje o formalnościach  

1) Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub w kopii potwierdzonej za 

zgodność oryginałem. 

2) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

http://www.bip.solec.pl/


3) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w następujący 

sposób: spełnia, nie spełnia. 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w 

całości lub części bez podania przyczyn.  

5) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich 

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza 

możliwość kontaktowania się z wykonawcami w formie elektronicznej.  

6) Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie stanowi zwarcia umowy.  

7) Zamawiający zawrze pisemną umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu 

zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.  

8) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny. 

9) W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

10) Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (48) 376 12 66 w. 25. 

 

 

 

 

……………………… 

 

 

 

Załączniki 

- wzór formularza ofertowego, 

- projekt umowy 

 

 

 

 


