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 Małkinia Górna, dnia 26.03.2019 r.  

Znak sprawy: ZPD.03.2019 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia  

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986) określonego w art. 4 pkt. 8. 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 

szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 30.000 euro, Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Małkini Górnej zaprasza do 

przedstawienia oferty  dotyczącej wykonania zamówienia pod nazwą: „Zakup i dostawa 

kruszywa kamiennego łamanego i piasku”. 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kruszywa kamiennego łamanego i piasku: 

a) kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie spełniające normę PN-EN 13242,  

min. gatunek 2, o frakcji od 0 mm do 31,5 mm – w ilości szacunkowej 1 030 ton  

uzyskanego w wyniku pokruszenia surowca kamiennego. Kruszywo powinno być jednorodne, 

bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Poprzez sformułowanie dostaw kruszywa 

należy rozumieć: sprzedaż kruszywa Zamawiającemu, jego załadunek, transport oraz 

rozładunek we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.  

b) piasek: naturalny spełniający normę PN-B-11113, gatunek 2, o frakcji do 2 mm, - w ilości 

szacunkowej 720 ton, bez zanieczyszczeń. Poprzez sformułowanie  dostawa  piasku fr. 0-2 

należy rozumieć sprzedaż piasku Zamawiającemu, jego załadunek, transport oraz rozładunek 

we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.  

 

2. Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi, obrazują możliwą 

wielkość i zakres przedmiotu zmówienia. Wyżej wymienione ilości są maksymalnymi 

ilościami szacunkowymi służącymi do kalkulacji ceny ofertowej i mogą ulec pomniejszeniu 

w zależności od potrzeb. Nie wykorzystanie ilości wskazanych w zapytaniu ofertowym nie 

uprawnia wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec 

Zamawiającego.   

3. Dostawy realizowane będą sukcesywnie wg bieżących potrzeb Zamawiającego określanych 

co do ilości, po uprzednim złożeniu zamówienia Wykonawcy (faksem,  

e-mailem lub telefonicznie) w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze liczonym od czasu 

złożenia zamówienia przez Zamawiającego w miejsce wskazane każdorazowo przy składaniu 

zamówienia.       

 

3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 

Kruszywo i piasek mogą być przewożone samochodami samowyładowczymi, sprawnymi 

technicznie. Dostawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną  niekorzystnie, na jakość przewożonych materiałów budowlanych. 
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Kruszywo i piasek muszą posiadać odpowiednie certyfikaty lub świadectwa potwierdzające 

spełnienie stosownej normy, które należy dostarczyć Zamawiającemu. Dostawa materiałów 

budowlanych będzie  wykonywana w godzinach pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej Sp. z o.o. Wraz z każdą dostawą kruszywa i piasku Dostawca zobowiązany 

będzie do dostarczenia Zamawiającemu oryginalnych dokumentów ważenia kruszywa i 

piasku oraz dowodów dostawy WZ. Brak dostarczenia ww. dokumentów daje 

Zamawiającemu prawo do odmowy odbioru przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega 

możliwość dokonania doraźnej kontroli wagi dostarczonego towaru. Kruszywo i piasek nie 

mogą zawierać zanieczyszczeń w postaci: drutów, gwoździ, szkła mogących uszkodzić 

pojazdy poruszające się po drogach a także innych zanieczyszczeń (niesortowane kruszywo, 

glina itp.) oraz nie może zawierać elementów szkodliwych dla środowiska (azbest, popioły, 

itp.). W przypadku ujawnienia wad w dostarczonych materiałach budowlanych, tj. 

zanieczyszczeń  w zawartości kruszywa i piasku, Zamawiający żądać będzie ich usunięcia na 

koszt Wykonawcy w stosunku 1:1 lub nie przyjmie dostawy. 

Dostawca jest także odpowiedzialny za jakość wykonanych robót transportowych, 

zapewnienia bezpieczeństwa na terenie prowadzonych prac transportowo – rozładunkowych, 

metody użyte przy robotach oraz ich zgodność z obowiązującymi przepisami i normami. 

Ponadto na Dostawcy spoczywają następujące obowiązki: 

- zapewnienia odpowiedniego oznakowania samochodów transportowych sygnałami 

błyskowymi barwy żółtej. Dostawca ponosi pełna odpowiedzialność za szkody powstałe z 

tego tytułu; 

- nie naruszania własności i innych praw osób trzecich; 

- ubezpieczenia robót z tytułu szkody, które mogą zaistnieć w związku z określonymi 

zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej; 

- wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji 

naziemnych i podziemnych; 

- przestrzegania przepisów BHP, o ruchu drogowym oraz prawa budowlanego. 

 

4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

14.21.00.00-6 – żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa 

14.21.22.00-2 – kruszywo 

 

II. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:  

1. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać: osobiście w 

siedzibie Zamawiającego – ZGKiM Sp. z o.o. w Małkini Górnej, ul. Nurska 144,  

07-320 Małkinia Górna, pod nr. telefonu: 29 644 86 62,  e-mail: sekretariat@zgkim.pl 

2. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:  

- Krzysztof Kulesza, tel. 29 644 86 62 

 

III. Miejsce i termin składania ofert:  

1. Oferty należy składać do dnia 02.04.2019 r. do godz. 11:00.  
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2. Zamawiający przystąpi do publicznego otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego: Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna 

w dniu 02.04.2019 r. o godzinie 11:10 

 

IV. Opis sposobu przygotowania ofert:  

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do 

niniejszego zapytania na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  

w Małkini Górnej, ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna. Wykonawca, który przedłoży 

więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania. 

2. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez 

Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego zapytania ofertowego. Dokumenty 

powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego 

wzorami - załącznikami. Wszystkie pola i pozycje tych załączników winny być wypełnione, a 

w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz zawierać 

odpowiedzi na wszystkie pytania. 

3. Wymaga się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami przedstawionymi w 

zapytaniu były opatrzone pieczęciami imiennymi i podpisane przez osobę/osoby uprawnione 

do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz 

przepisami prawa i złączone w sposób trwały. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane 

przez upoważnionego pełnomocnika wykonawcy, należy dołączyć pełnomocnictwo. Jeżeli 

dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone za zgodność 

z oryginałem przez osobę uprawnioną. 

 

4. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący    

zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia 

ofert. Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego podany 

w pkt. II.1 i opatrzona nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczona w następujący 

sposób:  

„Oferta na: Zakup i dostawę kruszywa kamiennego łamanego i piasku.  NIE 

OTWIERAĆ przed 02.04.2019 r. godz. 11.10” 

 UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do 

sekretariatu  Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 

wynikające z nienależytego oznakowania koperty lub braku którejkolwiek z wymaganych 

informacji. 

V. Opis sposobu obliczenia ceny: 

       1. Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

(zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania liczb, tj.  jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest 

równa lub większa od 5 to zaokrąglamy w górę, w przypadku cyfry mniejszej od 5 drugą 

pozycję po przecinku pozostawiamy bez zmian). Cena oferty musi być podana w PLN 

cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku  VAT. 
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     2.  Wykonawca w swojej ofercie określi łączną wartość brutto w zł za przedmiot zamówienia. 

Cenę oferty należy skalkulować wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do 

niniejszego Zapytania. 

     3. Łączną wartość brutto oferty należy określić dla potrzeb oceny ofert i wyboru 

najkorzystniejszej oferty na podstawie cen jednostkowych za poszczególne elementy 

przedmiotu zamówienia (zgodnie z tabelą w formularzu ofertowym). Podstawą wyjściową 

wyliczeń jest cena jednostkowa netto każdego składnika zamówienia. 

     4. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszym Zapytaniu 

ofertowym oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 

obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

VI. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:  

1. Wykonawca do oferty (załącznik nr 1 – formularz ofertowy) załączy:  

a) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

b)   inne dokumenty. 

 - pełnomocnictwo, w przypadku gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie 

 zamówienia - oryginał lub notarialnie potwierdzony odpis takiego pełnomocnictwa 

 (jeżeli dotyczy), 

 - pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę, załączniki i oświadczenia, jeżeli 

 uprawnienie tych osób nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty  

 - oryginał lub notarialnie potwierdzony odpis takiego pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy), 

 - w przypadku wystąpienia podwykonawców: zakres powierzonych im części zamówienia    

(jeżeli dotyczy).  

VII. Termin wykonania zamówienia:  

Zamawiający ustala termin rozpoczęcia dostaw na dzień pierwszej dostawy przedmiotu 

zamówienia po podpisaniu umowy. Sukcesywne dostawy odbywać się będą w zależności od 

potrzeb Zamawiającego. Termin zakończenia dostaw ustala się na dzień ostatniej dostawy 

wyczerpującej zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia. Dostawa przedmiotu zamówienia: 

maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. 

VIII. Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części 

lub całości zamówienia podwykonawcom: 

Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca 

zobowiązany jest w ofercie wskazać część zamówienia, której wykonanie powierzy 

podwykonawcom oraz podać nazwę (firmę) podwykonawcy. 

IX. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:  

1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:      
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L.p. Kryterium Znaczenie procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość punktów jakie 

może otrzymać oferta za dane 

kryterium 

1. Cena (C) 100% 100 pkt. 

 

2. Oceny ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostaną dokonane według 

następującego wzoru, gdzie: 

 

         najniższa cena brutto z badanych ofert  

C = ---------------------------------------------------------- x 100 pkt  

               cena brutto oferty badanej 

 

Oferta najkorzystniejsza otrzyma maksymalnie 100 % - 100 pkt. 

3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w powyższym kryterium 

otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie 

odpowiednio mniejsza liczba punktów.  

X. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:  

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

Zamawiającego oraz przekazana faksem lub pocztą elektroniczną. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim    

wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia 

umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.   

4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 

 

XI. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:  

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana pisemnie lub 

telefonicznie Wykonawcy, którego ofertę wybrano.  

 

XII. Forma płatności:  

Przelew na podstawie faktury za wykonanie dostawy z terminem płatności 30 dni.  

     

XIII. Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
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dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

1) Administratorem danych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał  

w niniejszym postępowaniu jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o  

z siedzibą przy ul. Nurskiej 144, w Małkini Górnej (kod pocztowy: 07-320), tel.: 296448662, 

adres e-mail: sekretariat@zgkim.pl; 

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych 

należy się kontaktować telefonicznie pod numerem 296448662; bądź na adres e-mail: 

iod@zgkim.pl; 

3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup  

i dostawa kruszywa łamanego i piachu”; 

4) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

5) Wykonawca posiada: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących 

Wykonawcy; 

- prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO; 

6) Wykonawcy nie przysługuje: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

 

XIV. Postanowienia końcowe 

1.  W niniejszym postępowaniu, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia     

2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. 

3.  W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy równowartość 30 000 euro  

Zamawiający  unieważni zapytanie. 

Załącznikami do niniejszego dokumentu są: 

 

• Załącznik nr. 1 Wzór formularza oferty 

• Załącznik nr. 2 Wzór umowy 

………………………………….  

podpis Kierownika Zamawiającego  
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