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Lutocin, dnia 26-02-2018r. 

 

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: 

„Remont nawierzchni bitumicznych ulic w Lutocinie” 

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

2. Tryb postępowania: PISEMNE ROZEZNANIE RYNKU. 

Poniższą ofertę należy: 

a) złożyd do dnia 09 marca 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 opakowad w jednej kopercie zaadresowanej na adres 
Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta cenowa na: Remont nawierzchni bitumicznych ulic 
w Lutocinie”.  

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

d) Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze; wykonawca, który złoży ofertę 
najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie 14 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 postępowaniabez podawania przyczyn. 

 

 

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 

 

 

 

 

http://lutocin.i-gmina.pl/przetargi-w-2018-r
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 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

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

 

 „Remont nawierzchni bitumicznych ulic w Lutocinie” 

 

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 zamówieo publicznych , których wartośd nie przekracza 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro do stosowania w Urzędzie Gminy w Lutocinie. Do 
postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówieo Publicznych. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych ulicy Rzemieślniczej, 
Ogrodowej, Wiatraczej, Zacisze i Szkolnej w Lutocinie. W zakres robót wchodzi naprawa istniejących 
nawierzchni bitumicznych dróg gminnych (w/w ulic) rozliczona na podstawie cen jednostkowych – 
remont dróg masą z recyklera. 

2) Zakres rzeczowy tj. wykonanie poszczególnych remontów cząstkowych uzależniony będzie od wyników 
bieżącej eksploatacji dróg oraz postępującej degradacji stanu technicznego nawierzchni ulic. 

3) Szacowana ilośd masy z recyklera na łatanie dziur  w nawierzchni w/w ulic - do 100 ton. 
Powyższa ilośd może ulec zmianie do wysokości środków budżetowych przeznaczonych na realizację 
zadania. 

4) Szczegółowy zakres rzeczowy robót (miejsc napraw) zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu 
umowy ze wskazaniem miejsc wymagających natychmiastowej interwencji. 

5) W cenie oferty należy uwzględnid koszty związane z zabezpieczeniem robót (oznakowanie). 

6) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną Specyfikacją 
Techniczną Robót (zał. nr 4) 

7) Wymagany minimalny okres gwarancji – 6 miesięcy. 

8) Inne wymagania stawiane wykonawcy : 

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakośd, zgodnośd z warunkami technicznymi i jakościowymi 
opisanymi dla przedmiotu zamówienia; 

b) Wymagana jest należyta starannośd przy realizacji zobowiązao umowy; 

c) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z 
ustanowionym przedstawicielem  Wykonawcy; 

d) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 
wykonywania 
 

4. Termin wykonania zamówienia  

1) Realizacja zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2018 roku. 

2) Płatne po zakooczeniu prac w terminie do 21 dni od dnia otrzymania faktury VAT, 

3) Wszelkie rozliczenia związane z realizacją  zadania dokonywane będą w złotych polskich * PLN +. 
 

5. Warunki udziału w postępowaniu:  

1) Wykonawca winien sporządzid ofertę na wymaganym formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik 
nr 1 do zapytania ofertowego;  
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2) Jako wymagany załącznik do oferty Wykonawca winien załączyd:  

 podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków - załącznik nr 2, 

 zaakceptowany przez podpisanie projekt umowy – załącznik nr 3,  
 

6. Kryteria oceny oferty 

Przy wyborze oferty  Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium; 

1) Cena za 1 tonę masy z recyklera - 100 %  

2) Jeżeli ceny oferty będą przekraczały kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyd na realizację 

zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwośd wezwania Wykonawców, którzy złożyli oferty - 

do złożenia ofert dodatkowych. 

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

7. Miejsce i termin składania ofert: 

1) Ofertę należy złożyd w terminie do 09 marca 2018 roku do godz. 13:00 w sekretariacie Urzędu Gminy 
w Lutocinie.  

2) Ofertę należy złożyd na załączonym formularzu oferty. 

3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
 

8. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostad dopełnione przy wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy  

1) Zawiadomienie o wyborze oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej urzędu w zakładce 
dotyczącej zamówieo 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 postanowieo 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 nastąpid w sytuacji, gdy koniecznośd wprowadzenia takich zmian wynika 
z okoliczności, których nie można było przewidzied w chwili zawarcia umowy. 

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy w bez podania przyczyny. 
 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. 
 

10. 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 
 

11. Wykaz załączników 

Załącznik nr 1        -  Formularz oferty 
 Załącznik nr 2        -  Oświadczenie o spełnianiu warunków 

Załącznik nr 3        -  Projekt umowy 
Załącznik nr 4        -  Specyfikacja Techniczna Robót    


