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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Wójt Gminy Wyszki na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 363/14 Wójta Gminy Wyszki z
dnia 3 lipca 2014r. , zaprasza do złożenia oferty na: „Zakup i dostawa kruszywa naturalnego (pospółki)

na bieżące naprawy dróg gminnych na terenie Gminy Wyszki oraz zakup i dostawa żwiru na
utwardzenie placu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mulawicze ”
I. Opis przedmiotu zamówienia
14.21.22.00-2 kruszywo
Przedmiotem zamówienia jest:
Część pierwsza: Zakup kruszywa naturalnego (pospółki) z dowozem na działkę nr geod. 153 w
miejscowości Wyszki w ilości 1500,00 m3.
Część druga: Zakup kruszywa naturalnego – żwiru frakcji 2-7 mm z dowozem na działkę nr geod. 272/3 w
miejscowości Mulawicze w ilości 94,5m3.
1) Kruszywo naturalne w obu przypadkach powinno być zgodne z normami: PN-B-11111 – żwir i
mieszanki i PN-B-11113 – piasek.
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego kruszywa.
3) Do dowozu kruszywa należy stosować transport ze skrzynią samowyładowczą. Transport kruszywa
powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
4) Dostawy będą realizowane na pisemne lub telefoniczne zlecenie Zamawiającego.
5) Ustalenie ilości dowiezionego kruszywa dokonywane będzie na placu jego składowania (działka nr
geod. 153 w miejscowości Wyszki) i polegać będzie na obmiarze kruszywa w skrzyni ładunkowej pojazdu
lub po jego rozładunku. Zamawiający zastrzega prawo do kontrolnych pomiarów dostarczonego kruszywa
poprzez jego zważenie.
Termin realizacji zamówienia:
Część pierwsza: do 31.07.2018r. – 500m3
do 31.08.2018r. – 500m3
do 28.09.2018r. – 500m3
Ilości podane przy terminach dostawy są prognozowane i mogą ulec zmianie w porozumieniu z Wykonawcą.
Część druga: do 31.07.2018r. – 94,5 m3
II. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym
- kryterium branym pod uwagę przy wyborze oferty jest: najniższa cena
- w przypadku takich samych zaoferowanych cen decyduje kolejność wpływu oferty do Urzędu
- cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
Należy zastosować zaokrąglenia kwot do dwóch miejsc po przecinku
- ceny jednostkowe zawarte w formularzu ofertowym zadania, mają uwzględniać wszystkie okoliczności,
które mogą wpływać na sposób realizacji zamówienia. Wykonawca w cenie oferty powinien przewidzieć
wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia,
mogące powstać w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia.
- Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, w szczególności posiada uprawnienie do
prowadzenia określonej działalności zawodowej oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
- z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą cenowo, zostanie podpisana umowa.
III. Przygotowanie oferty
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście lub przesyłką pocztową) na Formularzu ofertowym
stanowiącym Zał. Nr 1do niniejszego zapytania ofertowego, w zamkniętej kopercie zaadresowanej:

Urząd Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki
z dopiskiem:

Zapytanie ofertowe na : „Zakup i dostawę kruszywa naturalnego…”
do dnia 17.07.2018r. do godz. 14.00
IV. Kontakt z wykonawcą
Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawach proceduralnych jest: Edyta Tararuj tel.85 730 58 72
Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego odnośnie dostaw jest : Marek Falkowski tel. 601 937 999.
V. Do oferty należy załączyć:
- Formularz ofertowy – zał. nr 1
- Oświadczenie – zał. nr 2
- Aktualny odpis z właściwego rejestru
Załączniki do zaproszenia do składania ofert:
1. Formularz ofertowy.
2. Mapa poglądowa z usytuowanie działki nr geod. 153 w miejscowości Wyszki oraz działki nr geod.
272/3 w miejscowości Mulawicze
3. Oświadczenie.
4. Projekt umowy.

Wójt Gminy
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