Boćki, 16.03.2020

Znak sprawy: Dr.271.1.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Boćki zaprasza do składania ofert cenowych na profilowanie dróg gminnych o
nawierzchni żwirowej i gruntowej równiarką drogową samojezdną.

I. Zamawiający:
Gmina Boćki
ul. Plac Armii Krajowej 3
17-111 Boćki
tel. (85) 731 96 10, fax (85) 731 96 12
e-mail: sekretariat@gminabocki.pl
II.
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest profilowanie dróg gminnych o nawierzchni żwirowej i
gruntowej równiarką drogową samojezdną. Prace te mają na celu likwidację wybojów,
ubytków i kolein oraz dokonanie korekty profilu poprzecznego dla poprawy warunków
ruchu i umożliwienia swobodnego odpływu wody z korony drogi.
Zamawiający przewiduje ok 95 km dróg żwirowych i gruntowych do równania. Oferta
powinna zawierać cenę za 1 roboczogodzinę pracy równiarki + podatek VAT.
Cena powinna zawierać wszystkie niezbędne elementy kosztotwórcze konieczne do
realizacji zadania.
Zamawiający w trakcie trwania umowy zgłaszał będzie Wykonawcy zapotrzebowanie
na poszczególne roboty z podaniem ich lokalizacji i zakresu prac.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach
określonych w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
III.
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 18.12.2020 r.
IV.
Kryteria wyboru oferty:
Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
Cena - 100%
V. Gwarancja i rękojmia:
Nie dotyczy.
VI. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej zgodnie z załącznikiem nr 1 (osobiście
lub za pośrednictwem posłańca, kuriera lub przesłać pocztą ), w zamkniętej kopercie i
opisać w następujący sposób: Urząd Gminy Boćki, 17-111 Boćki, ul. Plac Armii
Krajowej 3, z dopiskiem: „Oferta na profilowanie dróg” nie otwierać przed dniem
23.03.2020, godz. 10.10.
VII. Badanie ofert:
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
3. Oferta zostanie odrzucona jeśli:

a) Jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym
zapytaniu ofertowym.
b) Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli
niewystarczających wyjaśnień.
VIII.
Miejsce i termin złożenia oferty:
Termin składania ofert - 23.03.2020 r. godzina 10.00 sekretariat (pok. nr 3) Urzędu
Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki.
IX. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03.2020 r. o godzinie 10.10 w Urzędzie Gminy Boćki,
sala konferencyjna (pok. nr 11).
X. Informacje dodatkowe:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi
telefonicznie bądź pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o
udzielenie zamówienia.
2. W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie
poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie podpisania umowy.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
XI. Osoba uprawniona do kontaktów:
Milena Komiluk tel. 85 731 96 22
e-mail : m.komiluk@gminabocki.pl

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 oferta cenowa.
2. Załącznik nr 2 wzór umowy.
3. Załącznik nr 3 klauzula informacyjna RODO.

