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Baboszewo, dnia 28 kwietnia 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Baboszewo (zwana dalej "Zamawiajqcym") zaprasza Wykonawcow do zlozenia oferty na
rea li zacjy zadania pn. "Dos taw a pospalki i piasku sortowanego do remontu drag gminnych na
terenie gminy Baboszewo".

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO.

Gm ina Baboszewo
ul. Warszawska 9A , 09 - 130 Baboszewo, woj. mazowieckie
NIP 567 1790440, REGON 130378054
tel. (23) 66 II 091 , fax (23) 66 II 071
e-mail: zp0)gminababoszewo.plurzad@gminababoszewo.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Zapytanie ofertowe w postypowaniu 0 udzielenie zamowlenia publicznego 0 wartosci szacunkowej
ponizej 30000 euro (z wylqczeniem stosowania przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 u.Pzp Dz.U. 2019, poz.1 843 , ze zm.)
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
I. Przedmiotem zamowienia jest dostawa pospolki i piasku sortowanego do remontu drog gminnych na
terenie gminy Baboszewo, pow. plonski , woj. mazowieckie.
Zamowienie obejmuje dostawy pospolki i zwiru, w tym: pozyskanie, zaladunek, transport i rozladunek
na odcinkach drog gminnych wskazanych przez Zamawiajqcego, w terminie i ilosciach zgodnych z
ustalonym harmonogramem. Wykonawca w sporzqdzonym harmonogramie powinien uwzglydnie
sukcesywnosc dostaw w ilosciach dziennych nie mniejszych jak 250 m l i nie wiykszychjak 400 ml.
Wykonawca zobowiqzany jest do dolqczenia do oferty wstypnego harmonogramu dostaw pospolki
(zalqcznik nr 3), ktory po zaakceptowaniu przez Zamawiajqcego bydzie stanowil zalqcznik do umowy
realizacji zamowienia.
Harmonogram dostaw musi przewidywae rozpoczycie zadania najpozniej w dniu 18 maja 2020 L ,
a zakonczenie zadania najp6Zniej w wyznaczonym terminie tj. 31 Iipca 2020 r .
Zamawiajqcy na biezqco bydzie prowadzie prace w zakresie rozlozenia i zagyszczenia dostarczonych
materialow.

Szczegoly dostawy :
I) lIose:
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•
•

2 487 ml pospolki.
80 ml piasku sortowanego
RAZEM: 2 567 ml

2) Dostal'czona posp61ka musi spelniae wymagania matel'ialu do podbudowy dl'og i zawiel'ae fl'akcjt;
zwirowo-kamienist!! 0,07mm - 31 ,5 mm w ilosci nie mniej jak 30% i niewielk!! ilose (do 2%) fl'akcji
ilastych umozliwiaj!!cych zagt;szczen ie. Cit;zal' nasypowy posp61ki (w stanie mokrym) nie mniejszy
jak 1,9 tlm 3
Piasek sol'towany fl'akcj i 0-4.

3) Dostawa samochodami samowyladowczymi z tylnym wysypem na drogi w nastt;puj!!cych
miej scowosc iach:
a)I pospo' Ika
Mieiscowose
Nl' drogi/dzialki
1l0sClm'l
Kowale
Wewnt;trzna dz. nl' 9
450
Jal'ocin
Nl' 300159W
396
Wewnt;trzna dz. nr 77
Dziektal'zewo
665
Nl' 300 188W
4 18,5
Sr6dborze
Wewnt;tl'zna dz. nr 85
Pawlowo
157,5
Dziektal'zewo Wylaty
Nl' 300180W
400
2487
RAZEM:
a) piasek sol'towany 0-4
1I0se Im'l
I Nl' dl'ogi/dzialki
Mieiscowose
I
Dziektarzewo
Wewnt;tl'zna dz. nr 8
80

Zakup pl'zez Zamawiaj!!cego mniej szej ilosci material6w do l'emontu dl'6g nie moze bye podstaw!!
jakichkolwiek roszczell ze strony Wykonawcy wobec Zamawiaj!!cego .
3. Wedlug wsp61nego Siownika Zamowien (CPV)
142 10000-6
60100000-9

Zwir, piasek, kamien kl'uszony, kruszywa
Uslugi w zakres ie tl'ansportu drogowego

III. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
Przedm iot zam6wienia nalezy wykonae w terminie do 31 Iipca 2020 r.

IV. W ARUNKI UDZIALU W POSTE;POWANIU.
I. 0 udzielenia zam6wienia mog!! ubiegac sit; Wykonawcy, kt6l'zy:
I ) prowadz!! dziala lnose gospodal'cz!! wpisan!! do odpowiedn iego rejestru (CEIDG lub KRS)
2) posiadaj!! wiedzt; i doswiadczenie:
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Opis sposobu dokonania oeeny sRetniania tego warunku:
Wykonawea zobowiqzany jest wykazac, ze w okresie ostatnieh trzeeh lat przed uptywem terminu
skladania ofert, a jezeli okres dzialalnosci jest kr6tszy w tym okresie, wykonal w spos6b nalezyty
co naj mniej jednq dostawy posp6lki lub piasku/zwiru do remontu dr6g w ilosci nie mniejszej 2000
m 3 (Iub 3800 ton).
3) dysponujq odpowiednim potencjalem technicznym .
ORis sRosobu dokonania oceny sRelnian ia tego warunku :
Wykonawca zobowiqzany jest wykazac, ze dysponuje samochodami samowyladowczymi
z tylnym wysypem przystosowanymi do jazdy w trudnych warunkach terenowych w ilosci:
4 samochod6w 0 ladownosci min 10m 3 kazdy.

v. KRYTERIUM OCENY OFERT
I. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najnizsza ceoa.
2. Wykonawca okrd li ceny oferty, kt6ra stanowie bydzie wynagrodzeni e ryczaitowe za realizacjc;
przedmiotu zam6wienia, podaj~c j~ w zap isie liczbowym i slownie z dokladnosci~ do grosza (do dw6ch
miejsc po przecinku).
3. Wynagrodzenie ryczaitowe obejmuje wszystk ie koszty zwiqzane z realizacj~ przedmiotu zam6wienia,
w tym ryzyko i odpowiedzialnose Wykonawcy z tytulu oszacowan ia wszelkich koszt6w zwiqzanych z
rea lizacjq przedmiotu umowy, a takZe oddzialywania innyeh czynnik6w majqcych lub mogqeyeh miee
wplyw na koszty.
4. Niedoszacowanie, pominic;cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze bye
podstaw~ do z~da nia zmiany wynagrodzenia ryczaitowego.

VI. SPOSOB PRZYGOTOWANIA I ZLOZENIA OFERTY.
I.Oferta powinna bye sporz~dzo n a na "Formu larzu ofertowym" stanowi~eym zal~czn ik Nr I do
niniejszego zapytania, podpisana przez osoby/y uprawnione do wystc;powania w imielliu Wykonawcy
i opatrzona piecz'iei~ Wykonawcy.
Do oferty nalezy zalaczyc:
I )pelnomocni ctwo do podpisania oferty w przypadku skladania oferty przez pehlOmocnika,
2)aktualn y odpi s z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji dzialalnosci gospodarczej ,
wystaw iony nie wczesniej jak 6 miesi,cy przed skladan iem ofert i poswiadczony za zgod nosc
z oryginaiem przez Wykonawc"
3)wykaz wykonanyeh, a w przypadku swiadczen okresowych lub c i ~glyc h r6wn iez wykonywanyeh
gl6wllych dostaw material6w do remolltu dr6g, w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu
skladania ofert, a jezeli okres dzialalnosci jest kr6tszy w tym okresie wraz z podaniem dat wykonania
i podmiot6w na rzecz kt6rych dostawy zostaiy wykonane oraz zalaczeniem dowod6w, czy zostaiy
wykonane lub s~ wykonywane nalezycie (zal~cznik Ilr 3).
4)wykaz pojazdow dostypnych Wykonawcy wraz z informacj~ 0 podstawie dysponowania (zal~cz nik
nr 4), kt6ry potwierdza dysponowanie samochodami samowyladowczymi w ilosciach i ladownosc i
okreslonej w zaproszenie do zlozen ia oferty.
2.W toku oceny ofert Zam awiaj~cy moze zqdac od Wykonawc6w wyjasnien dotycz~cych tresci
zlozonych ofert.

VII. TERMIN I MIEJSCE ZLOZENIA OFERTY, TERMIN OTWARCIA OFERT.
I.Ofert, nalezy zlozyc do 07 maja 2020 r. roku do godz. 11

00

-

za posrednictwem poczty/kuriera lub
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osobiscie na adres: Urzqd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo
lub osobiscie w KANCELARII OGOLNEJ Urzydu Gminy Baboszewo w zamkniytej kopercie z
napisem "Oferta na dostaw~ pospolki i piasku sortowanego do remontu drog gminnych na terenie
gminy Baboszewo".
2.0ferty zlozone po terminie nie zostanq rozpatrzone.
2.0twarcie zlozonych ofert nastqpi w dniu 07 maja 2020 r. godz. 11°5 w Sali Konferencyjnej Urzydu
Gm iny Baboszewo.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacja dotycz'!ca przetwarzaniem danych osobowych.
I.Admini stratorem Pani/Pana danyeh oso bowyeh jest Wojt Gminy Baboszewo
(da lej: "ADMfN ISTRATOR"). z siedzibq: ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo.
Z Administratorel11 l110zna silt kontaktowac piscmnie. za pomocq poczty tradycyjnej na adres:
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo lub drogq e-mailowqpodadresem:llrzad@gminababoszewo.pl.
2. Admin istrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z ktorYI11 mozna si<; skontaktowac pod
adrcscm mailowYI11: iod@gminababoszewo.pl.
3. Pani/ Pana dane osobowe sq przetwarzane na podstawie art. 6 ust. I lit. c).e) Rozporzqdzenia
Parlal11entu Europej skiego i Rady (UE) 2016/679 z dn ia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fi zycznych w zw iqzkll z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danyc h oraz uchyl cnia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzqdzenie 0 ochron ie danych).
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa 51<; w celu zW1qza nym z post,powaniem
o ud zielenie zamowienia publicznego nr ZP.271.2.2.2020 prowadzonym w tryb ie zapyta nia ofertowego.
5. Dane osobowe nie pochodzq od stron trzec ich.
6. Ad mini strator ni e za mierza przekazywac danych do pal\stwa trzec iego lub organizacj i
111 iydzynarodowej,
7. Admini strator bydzie przekazywat dane osobowe innym podmi olOm, tylko na podstawie przepis6w
prawa.
8. Dane osobowc byd~ przetwarzanc przez Admin istratora przcz okrcs 4 lat od dnia zakOliczcnia
postypowania 0 udzielenie zam6wienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata , okres

przechowywania obejmuje caly czas lrwania lImowy.
9. Osoba, kt6rej dane dotyczq ma prawo do zqdania od administratora dost,pu do danych osobowych,
ich sprostowania, usuni,cia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwll wobec
przetwarzania. a takZe prawo do przenoszenia danych.
10. Skarg, na dzialania Administratora mozna wniesc do Prezesa Urz,du Oehrony Danych Osobowych.
12. Ad mini strator nie przewiduje zautomatyzowancgo podejl11owania decyzji.

IX. INNE INFORMACJE
I.Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej: www.bip.gminababoszewo.p\ i tablicy
ogloszen Urz,du Gminy Baboszewo w dniu 28 kwietnia 2020 r.
2. Ogloszenie 0 wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na:
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stroni e internetowej Zamawiajljcego: www.gminababoszewo.pl
3. Zapytanie ofertowe moze zostae zmien ione przed uplywem terminu skladania ofert
przewidzianym w zapytaniu ofertowym. Zamaw iajljcy przedruza termin skladania ofert 0 czas
niezb<;dny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeteli jest to konieczne z uwagi na zakres
wprowadzonych zmian.
4. Trese pytan dotyczljcych zapytan ia ofertowego wraz z wyjasnieniami zamawiajljcego publikowana
b<;dzie na stronie Zamawiajljcego www.bip.gminababoszewo. pl
5.0soby uprawnione do porozumiewania si<; z Wykonawcami:
I) w sprawach zwiljzanych z przedmiotem zam6wienia:
Pan Robert Krysiak, e-mail : rkrvs iak(Ql.gminababoszewo .pl
Pan Marcin Tomczewski, e-mail : infrastruktura@!.gminababoszewo .pl
2) w sprawach zwiljzanych z procedurlj udzielenia zam6wienia publicznego:
Pan Zbigniew Sulinski, e-mail:zp@gminababoszewo .pl
6.zamaw iajljcy zastrzega sobi e prawo do zamkn i<;cia post<;powania 0 udzielenie zamowlenie bez
rozstrzygni<;c ia i podania przyczyny, jak r6wniet dalszych negocjacj i z Wykonawclj, kt6ry zloty
najkorzystniej szlj ofert<; lub uniewaznienie post<;powania, bez prawa roszczen Wykonawc6w do zwrotu
koszt6w uczestni ctwa w postc,powaniu (przygotowania oferty).
7_ Termin zwiqzania z ofertlj wyznacza sic, na 30 dni liczonych od dnia skladania ofert. Pierwszym
dn iem okresu zwiljzan ia ofertlj jest dzien, po kt6rym uplywa termin skladania ofert.

Zalaczniki:
I. Formularz oferty (wz6r - zal. nr I)
2. Harmonogram dostaw posp6lki (wz6r - zalljczni k nr 2),
3) Wykaz wykonanych dostaw (wz6r - zalljcznik nr 3),
4) Potencjal techniczny - wykaz pojazd6w (wz6r zalljcznik
5) Wz6r umowy (zalljcznik nr 5)
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