WIG.7226.4. 2021.MGA

Orzysz, dn. 20 styczeń 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
wartość zamówienia nie przekracza 130 000, 00 zł . Podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019
ze zm.).
Działając na podstawie Zarządzenia Burmistrza Orzysza nr 8/01/2021 z dnia 11 stycznia 2021
r. w sprawie udzielenia zamówień publicznych , których wartość nie jest równa lub nie
przekracza kwoty 130 000,00 zł Gmina Orzysz zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
„Świadczenie usług równania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Orzysz w
2021 roku ”
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego
Gmina Orzysz
Adres zamawiającego
Rynek 3
Kod Miejscowość
12-250 Orzysz
Telefon:
87/307-09-60, 87/307-09-40
adres poczty elektronicznej um@orzysz.pl; urzad.miejski@orzysz.pl,
adres strony internetowej: www.bip.orzysz.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
Pracownicy prowadzący sprawę:
Specjalista ds. utrzymania dróg i infrastruktury gminnej
Marian Gajdulewicz Tel. 600902897 e-mail marian.gajdulewicz@um.orzysz.pl
Kontakt w dniach pn, wt,śr, czw, pt, w godzinach 07; 30 – 15; 30,
II. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o
możliwości składania ofert częściowych:
1 Świadczenie usługi równanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Orzysz w
2021 roku.
2 .Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV: 45.2.1.42-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
III. Przedmiotem zamówienia jest:
1. Profilowanie nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych w Gminie Orzysz równiarką
drogową z nadaniem przekroju poprzecznego jezdni zapewniające spływ wód.
2. Profilowanie dróg rozliczane będzie w systemie godzinowym. Podstawą do rozliczania
robót będzie cena brutto za jedną godzinę pracy równiarki na drodze ( dojazd 50 % ceny
brutto)
3.Cena jednostkowa brutto nie może ulec zmianie w całym okresie realizacji zamówienia.
4. Rozpoczęcie prac związanych z profilowaniem dróg gruntowych Wykonawca rozpocznie w
terminie max. do 3 dni roboczych (lub w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę), od

dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Zamówienie składane będzie przez
upoważnione osoby, telefonicznie .
5. Profilowanie dróg należy wykonać przy sprzyjających warunkach pogodowych w terminie
od (po podpisaniu umowy) do 31.12.2021 r., przy czym ok. 70% robót przypadałoby na
miesiące: maj, czerwiec, lipiec, sierpień.
6. Ilość przepracowanych przez sprzęt godzin na terenie Gminy Orzysz i danego Sołectwa,
ulicy potwierdzać będą Sołtysi bądź upoważniony pracownik Urzędu Miejskiego w Orzyszu.
7. Rozliczenie za pracę wynajmu równiarki drogowej następować będzie na podstawie ceny
jednostkowej wskazanej przez Wykonawcę w ofercie. Rozliczenie nastąpi przelewem na konto
Wykonawcy podane na fakturze w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury.
8.Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem profilowanie dróg gruntowych za
pomocą równiarki samojezdnej o mocy silnika 80-150 KM
9.Przewidywana wartość zamówienia obejmuje około 200 godz. pracy równiarki w 2021 roku.
10. Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie równania dróg gminnych w 2021 r.
kwotę brutto nie większą niż 40 000 zł, jednocześnie zastrzega sobie możliwość zmiany
w/w kwoty o 20 %.
11.Celem zapewnienia odpowiedniego wykonania zadania wykonawca winien dysponować
urządzeniem zaprojektowanym i przeznaczonym do prac drogowych o szerokości lemiesza
powyżej 3 m z możliwością ustawiania płaszczyzny pracy i profilowania zadanych spadków
nawierzchni drogi.
12.Wykonawca realizujący zadanie polegające na profilowanie dróg gruntowych równiarką
,odpowiedzialny jest za stan techniczny i bezpieczne funkcjonowanie profilowanych dróg i
ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu niespełnienia powyższych wymagań, w tym także
konsekwencje prawne w przypadkach, kiedy niewłaściwe prowadzenie profilowanych dróg
stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego lub spowoduje zaistnienie wypadku. Nie
dotyczy to zdarzeń losowych wynikłych nie z winy Wykonawcy.
13.Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody, dotyczące pracowników,
osób trzecich powstałych w związku z prowadzonymi robotami.
IV. Termin i zakres prac.
Prace polegające na profilowaniu dróg gminnych prowadzone będą w okresie od podpisania
umowy do końca 2021 r. w zależności od potrzeb.
Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie do podjęcia robót drogowych
objętych przedmiotem zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od powiadomienia.
V. Tryb postępowania.
Zapytanie ofertowe.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia zapytania ofertowego lub
odstąpienia od zawarcia umowy bez podania przyczyny.
VI. Warunki udziału w postępowania.
1.W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniające następujące warunki;
1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie , oraz dysponują osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia .
2) posiadają co najmniej potencjał techniczny określony w punkcie III Przedmiot
zamówienia .
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku : wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jedno zadania
odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (potwierdzone dowodami, że
roboty te zostały wykonane w sposób należyty.
3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku : potencjał techniczny.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony , jeżeli wykonawca wykaże że dysponuje
sprzętem sprawnym technicznie do realizacji zlecenia.
Z przedstawionych dokumentów musi jednoznacznie wynikać spełnienie powyższych
warunków.
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą
wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą.
VII. Kryteria oceny oferty
Cena - 100 %
VIII. Termin złożenia oferty i wymagania:
Koperta / opakowanie zawierające ofertę / powinna być opatrzona nazwą, dokładnym
adresem wykonawcy oraz opisana w sposób następujący „Oferta na: Równanie dróg
gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Orzysz w 2021 roku”
Oferta powinna zawierać :
a) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 zapytania ofertowego.
b) Wykaz wykonanych usług stanowiący załącznik nr 2 zapytania ofertowego
c) Oświadczenie o posiadaniu sprzętu stanowiący załącznik nr 3 zapytania ofertowego
Oferty należy składać w terminie do 05 lutego 2021 r. do godz.10ºº :
- bezpośrednio w punkcie Obsługi Interesanta (pok. nr 1 parter) w siedzibie zamawiającego w
Urzędzie Miejskim w Orzyszu ul. Rynek 3,
- drogą pocztową na adres Urząd Miejski w Orzyszu ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz,
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 lutego 2020 r. o godz.15°° w siedzibie Zamawiającego, II
piętro, pokój nr 213.
O zachowaniu powyższego terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
Oferty, która wpłyną po terminie nie będzie rozpatrywane.
IX. Termin związania ofertą : 30 dni od daty upływu terminu składania ofert .
X .Wybór oferty, podpisanie umowy:
1. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę
telefonicznie .
2. Zamawiający przedłoży wybranemu Wykonawcy projekt Umowy w terminie 14 dni od
poinformowania go o wyborze oferty. Zawarcie umowy powinno nastąpić w okresie
związania ofertą.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia zapytania ofertowego lub
odstąpienia od zawarcia umowy bez podania przyczyny.
4. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia oferty.

Integralną część niniejszego zapytania stanowią następujące dokumenty:
Załącznik Nr 1 - Wzór formularza ofertowego (Oferta)
Załącznik Nr 2 - Wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o posiadaniu sprzętu
Załącznik nr 3 - Projekt umowy
Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna

Burmistrz
(-) Zbigniew Włodkowski

