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Lutocin, dnia 08.02.2018r. 

 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
na wykonanie zamówienia o wartości netto  do 30 000 EURO  

w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Pzp (art. 4 pkt 8) 
 

 
ZAMAWIAJĄCY:    GMINA LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin 

zaprasza do złożenia oferty na: 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

„Dostawa pospółki żwirowej do bieżącej konserwacji dróg na terenie gminy Lutocin” 
   

Szczegółowy opis, w tym termin realizacji, warunki płatności, okres gwarancji, w załączeniu.  

 

2. Tryb postępowania: PISEMNE ROZEZNANIE RYNKU. 

Poniższą ofertę należy: 

a) złożyć do dnia 16 lutego 2018r. do godziny 13:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy 
w Lutocinie, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin, pokój nr 6;  
 

b) składając ofertę pisemnie prosimy ją opakować w jednej kopercie zaadresowanej na adres 
Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta cenowa na: Dostawę pospółki żwirowej do bieżącej 
konserwacji dróg na terenie gminy Lutocin”; 

 

c) szczegółowe informacje o sposobie prowadzenia postępowania znajdą Państwo w Urzędzie Gminy 
w Lutocinie ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin, pokój nr 4 oraz na stronie internetowej urzędu pod 
adresem  http://lutocin.i-gmina.pl/przetargi-w-2018-roku. 

 

d) Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze; wykonawca, który złoży ofertę 
najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie 7 dni, od daty otrzymania 
informacji o wyborze oferty; 

 
e) kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena - przy założeniu, że wykonawca złoży ofertę 

zawierającą przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami zamawiającego określonymi 
w niniejszym zapytaniu; 
 

f) Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny. 
 

 
W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi: Szczesiak Wioletta 

e-mail: ug_lutocin@poczta.onet.pl  
tel. 023 658-10-01 wew. 33,  fax: 023 658-10-02 
 
 
 

Wójt Gminy Lutocin 

            /-/   lek. wet. Ryszard Gałka 

…………………..……………………………. 
Podpis zamawiającego 
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ZAPYTANIE   OFERTOWE 

na udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000 euro pn.: 
 
 

 „Dostawa pospółki żwirowej  

do bieżącej konserwacji dróg na terenie gminy Lutocin” 

 

1. Nazwa Zamawiającego 

 Wójt Gminy Lutocin  

 

2. Tryb postępowania  

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Lutocin z dnia 13 sierpnia 

2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych , których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro do stosowania w Urzędzie Gminy 

w Lutocinie. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa pospółki żwirowej dobrej jakości do naprawy nawierzchni 

dróg gminnych na terenie Gminy Lutocin w roku 2018. Dostawa pospółki żwirowej obejmuje 

pozyskanie materiału przez Wykonawcę, załadunek, transport i rozładunek w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego na terenie gminy Lutocin (materiał należy rozsypać powierzchniowo na 

wskazanym odcinku drogi, bez plantowania). 

2) Szacunkowa ilość pospółki żwirowej do dostarczenia - ok. 1200 ton.  

3) Powyższa ilość jest jedynie ilością szacunkową określoną dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego 

postępowania, dlatego też zastrzega się możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości 

potrzebnego materiału w zależności od bieżącego zapotrzebowania. 

4) Ilość i częstotliwość składania zamówienia zależna będzie od aktualnych potrzeb Zamawiającego 

5) Termin oraz wielkość dostaw uzgadniana będzie telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Dostawa 

materiału nastąpi w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania. 

6) Dostarczana pospółka żwirowa musi być dobrej jakości (wolna od zanieczyszczeń ilastych 

i gliniastych). 

7) W przypadku dostarczenia materiału w ilości lub jakości nie odpowiadającej wymaganiom, 

Zamawiający odmówi odbioru, a Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia nowej partii 

materiału odpowiadającej wymaganiom. W przypadku, gdy nowa partia materiału także nie będzie 

odpowiadać wymaganym parametrom, Zamawiający może w trybie natychmiastowym rozwiązać 

umowę z Wykonawcą i obciążyć go karą finansową. 

8) Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne na podstawie faktycznie dostarczonej ilości kruszywa i 

ceny jednostkowej. Wykonawca jest zobowiązany dołączać do faktur częściowych potwierdzenia 

wagowe dostarczonego materiału. 

9) Ilości określone w pkt.2 mogą ulec zmianie do wysokości środków budżetowych przeznaczonych 

na realizację zadania. 

10) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia 

w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, w szczególności nie 

dotrzymania terminu dostawy przedmiotu zamówienia, bądź gdy dostarczony materiał nie będzie 

spełniał warunków jakościowych wymaganych przez Zamawiającego oraz innych przewidzianych 

umową. 

11) Wykonawca  zobowiązuje się realizować umowę z najwyższą starannością. 

12) Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w umowie. 
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4. Termin wykonania zamówienia  

Realizacja zadania: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 roku. 

Płatne każdorazowo po dokonaniu dostawy w ciągu 14 dni od daty wpływu faktury do urzędu.  

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją  zadania dokonywane będą w złotych polskich [ PLN ]. 

 

5. Wymagania stawiane Wykonawcy  

1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek takich uprawnień 

2) Wykonawca winien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym – stanowiącym 

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego; 

3) Jako wymagany załącznik do oferty Wykonawca winien załączyć:  

 podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków - załącznik nr 2, 

 zaakceptowany przez podpisanie projekt umowy – załącznik nr 3,  
 

6. Kryterium oceny ofert 

1) Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie najkorzystniejszej dla zamawiającego ceny. 

2) Cena wskazana w ofercie musi: 

a) być podana w PLN cyfrowo i słownie; 

b) uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia 
oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego; 

c) cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się  
wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 

3) W cenę należy wliczyć zakup, dostawę i rozładunek żwiru w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego. 

4) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ceny przedmiotu 

zamówienia 

 

7. Miejsce i termin składania ofert 

1) Ofertę należy złożyć w terminie nieprzekraczalnym do 16 lutego 2018 roku do godz. 13:00 

w sekretariacie Urzędu Gminy w Lutocinie.  

2) Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty. 

3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. 

5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej z ofert bez podania przyczyny. 

 

8. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione przy wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy  

1) Zawiadomienie o wyborze oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej urzędu w zakładce 

dotyczącej zamówień publicznych oraz przekaże Oferentom. 

2) Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa.  

3) O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę odrębnym pismem.  

4) Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego 

zapytania oraz danych zawartych w ofercie. 

5) Istotne postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy - załącznik nr 3 do zapytania.  

6) Zmiana umowy może nastąpić w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika 

z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy bez podania przyczyny. 
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9. Kontakt z Zamawiającym, wyjaśnienia i zmiany  zapytania ofertowego 

Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami: 

1) Ryszard Dobiesz – Sekretarz  Gminy,  tel. (23) 6581001 w. 28 

2) Wioletta Szczesiak, pokój 4, tel. (023) 6581001 w.33, e-mail: ug_lutocin@poczta.onet.pl 
 

10. Załączniki do zapytania ofertowego: 

Załącznik nr 1  -  Formularz oferty 

Załącznik nr 2  -  Oświadczenie o spełnianiu warunków 

Załącznik nr 3  -  Projekt umowy 

 

 

 

 


