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Przedmiotowe postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ) ponieważ wartość zamówienia nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro ( art. 4 pkt. 8 ) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZATWIERDZAM dn. 06.02.2020 r.: 

                                                                                                  Zastępca Burmistrza  
                                                                             Dymitr Jędryka 

 
 
 
 
 
 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

pn. „DOSTAWA KRUSZYW DROGOWYCH- DOLOMITOWYCH ” 
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ROZDZIAŁ I- ZAMAWIAJĄCY 
 
Zamawiający - GMINA  WOLBÓRZ, NIP:  771-26-57-616, REGON: 590647859, Tel: 44/ 616-42-41 Faks: 

44/ 616-42-11, adres: 97-320 Wolbórz, Pl. Jagiełły 28, poczta elektroniczna: poczta@wolborz.eu, 

www.wolborz.4bip.pl 

 
 

ROZDZIAŁ II- TRYB  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie: zapytania ofertowego   

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której  mowa  

w art. 4 pkt 8 ustawy  Prawo zamówień  publicznych.  

2. Miejsce publikacji i przekazania ogłoszenia o przetargu: 
 strona internetowa Zamawiającego – www.wolborz.4bip.pl 
 tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolborzu 

3. Treść zapytania   udostępniona została na stronie internetowej Zamawiającego:  
www.wolborz.4bip.pl 
  

ROZDZIAŁ III-  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszyw drogowych-dolomitowych w ilości 
szacunkowej ok. 2 200 Mg, przeznaczonych na  remonty i naprawy dróg gminnych.    

2.  Przewidywany asortyment kruszywa i  orientacyjny zakres rzeczowy zamówienia: 
 kruszywo o frakcji 4-31,5 mm (tolerancja dla większej frakcji +/-4mm) – ok. 1900 

Mg 
 kruszywo o frakcji 31,5 - 63 mm (tolerancja dla większej frakcji +/-4mm) – ok. 300 

Mg,  
3. Określone powyższe ilości kruszywa są szacunkowe. Zamawiający będzie każdorazowo 

określał wielkości dostawy danej partii materiału. Faktyczna ilość zakupionego 
kruszywa będzie uzależniona od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego i nie 
przekroczy całkowitej wartości zamówienia, określonej w ofercie i umowie. 

4. Dostawa  kruszywa  będzie następowała z Kopalni do miejsca wskazanego w gminie 
przez pracownika Zamawiającego  na odległość nie większą niż 12 km od miasta 
Wolbórz  na koszt oraz transportem własnym Wykonawcy.  

5. Do wykonania dostawy Wykonawca zobowiązany będzie użyć w zależności od potrzeb, 
samochodów samozaładowczych o ładowości  do 10 Mg lub  od 10 do 30 Mg. 

6. Realizacja reklamacji w zakresie  jakości i ilości  kruszywa  wykonana będzie w ciągu 3 
dni od zgłoszenia przez Zamawiającego.   

7. Przedmiotowe kruszywo winno spełniać wymagania określone normami: PN-EN 13242 
8. Zamawiający nie dopuszcza kruszywa wapiennego.  
9. Kody CPV- 14212000-0, 14212200-2,  60112000-6.  

 
ROZDZIAŁ IV- TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA 

1. Zamówienie należy zrealizować  w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 
listopada 2020 r. 

2. Termin dostawy do Zamawiającego – do 3 dni od chwili zgłoszenia. 
 
ROZDZIAŁ V- WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH  WARUNKÓW 

 
 

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca który spełnia warunki dotyczące: 

http://www.wolborz.4bip.pl/
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a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile 
wynika to z odrębnych przepisów;  

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
2. Wykonawca winien wykazać, że posiada uprawnienia do wykonywania krajowego transportu 

drogowego. 
Wykonawca winien dysponować w pełni sprawnymi jednostkami sprzętu i środkami transportu 
zapewniającymi wykonanie zamówienia. Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,  iż 
dysponuje  lub będzie dysponował taborem samochodowym, odpowiednim do przewozu kruszywa 
drogowego: 

- co najmniej 1 samochodem samowyładowczym o ładowności  do  10 Mg 
- co najmniej 1 samochodem samowyładowczym o ładowności  od 10 Mg do 30 Mg 

 
ROZDZIAŁ VI- WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW,   JAKIE   MA   DOSTARCZYĆ   
WYKONAWCA   W   CELU POTWIERDZENIA    SPEŁNIANIA   WARUNKÓW   UDZIAŁU           
W POSTĘPOWANIU  

1. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty 
potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:  

a) licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego 
b) wykaz narzędzi/ taboru samochodowego dostępny Wykonawcy w celu realizacji zamówienia 

wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do 
zapytania ofertowego. Wykaz winien zawierać co najmniej następujące informacje: 
- wykaz i ilość pojazdów, 
- markę samochodu, 
 - ładowność, 
- sposób dysponowania pojazdem, 

c) Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji w zakresie spełnienia normy  PN-EN 13242. 
 
                        
ROZDZIAŁ VII- INFORMACJA   O  SPOSOBIE   POROZUMIEWANIA   SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO    
Z   WYKONAWCAMI 
 

1. W niniejszym zapytaniu  wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
przekazywane będą telefonicznie 44/616-42-11 lub poprzez pocztę elektroniczną (e-mail:  
p.gurdzialek@wolborz.eu).   

2. Wszelką korespondencję należy przekazywać na niżej podany adres Zamawiającego: 

 Urząd Miejski  Wolbórz 
 97-320 Wolbórz Pl. Jagiełły 28 

Z dopiskiem:   Zapytanie ofertowe  na  „Dostawa kruszyw drogowych-dolomitowych”, 

3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego są: 
 Piotr Gurdziałek: Tel/ (44) 616-42-41 wew. 31, e-mail: p.gurdzialek@wolborz.eu 

4. Adres strony internetowej Zamawiającego: http://www.wolborz.4bip.pl/ 
 

 
ROZDZIAŁ VIII- OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWYWANIA  OFERTY 

1. Oferta powinna zawierać: 
a)   wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącej 

załącznik     do niniejszego  zapytania. Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty 
bez użycia załączonego formularza  złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje 
wynikające   z zawartości formularza oferty; 

  b) wszystkie dokumenty i oświadczenia, których przedstawienia żąda Zamawiający zgodnie                                
z postanowieniami rozdziału VI niniejszej SIWZ;. 

2. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w  niniejszym zapytaniu. 
3. Każdy Wykonawca powinien przedstawić tylko jedną ofertę 
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych 

podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadające odpowiednie pełnomocnictwo do 
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dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do 
reprezentacji podmiotu. 

5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 
6. Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe 

zdekompletowanie. 
7. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej 

przez siebie treści, muszą być parafowane przez  osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji. 
8. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie 

oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie  zapytania ofertowego na: 

„Dostawa kruszyw drogowych- dolomitowych” 
Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć ją pieczęcią Wykonawcy. 

  
 
ROZDZIAŁ IX-  MIEJSCE ORAZ  TERMIN SKŁADANIA  I  OTWARCIA  OFERT 

1. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego: 
URZĄD MIEJSKI WOLBÓRZ 

97-320 Wolbórz, Pl. Jagiełły 28 
Sekretariat , pokój nr 1 

nie później niż do dnia  14.02.2020 r. do godziny 1200 

lub mailowo na adres: p.gurdzialek@wolborz.eu 
2. Dla  ofert  przesłanych  do  Zamawiającego  liczy  się  data  i  godzina  dostarczenia  oferty  do  

siedziby Zamawiającego. 

3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po 
upływie terminu   przewidzianego na  złożenie ofert. 

 
ROZDZIAŁ X- OPIS  SPOSOBU  OBLICZANIA  CENY 

1. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, podając ją  
w zapisie liczbowym i słownym. Wykonawca określi również cenę netto i kwotę podatku VAT. 

2. Wykonawca oblicza cenę zamówienia przez: 

- ustalenie ceny jednostkowej netto za 1 Mg dostarczonego kruszywa z danego asortymentu. 

3. Cena jednostkowa winna obejmować zarówno koszt zakupu 1 Mg kruszywa jak i koszt 

przywiezienia 1 Mg kruszywa z Kopalni na teren Gminy Wolbórz  i  na odległość nie większą 
niż 12 km od  Wolborza (na wskazaną drogę) tj. dojazd i powrót z Kopalni z kruszywem, 
koszt paliwa, opłaty, wynagrodzenie kierowcy, inne koszty ogólne oraz zysk. 

 ustalenie wartości netto stanowiącej iloczyn szacunkowych wielkości poszczególnych 
asortymentów kruszyw i ich cen jednostkowych netto, 

 ustalenie wartości podatku VAT dla poszczególnych asortymentów kruszywa, 

 ustalenie wartości brutto poszczególnych asortymentów kruszyw, stanowiącej sumę wartości 
netto i podatku VAT, 

 ustalenie wartości ogólnej całego zamówienia, poprzez zsumowanie poszczególnych wartości 
netto, podatku VAT i wartości brutto wszystkich asortymentów kruszyw. 

4. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie rodzaje wymaganych przez Zamawiającego 
asortymentów kruszyw wraz z dostarczeniem ich na wskazane miejsce przez pracownika 
Zamawiającego.   

5. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji 
zamówienia, niezależnie od wszelkich czynników. 

6. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy 
wynagrodzenie w kwocie wynikającej z iloczynu ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych 
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dostaw i ich cen jednostkowych, zgodnych z ofertą, powiększonych o podatek VAT, jednak 
wynagrodzenie to nie może być wyższe niż cena wskazana w formularzu oferty. 

7. Walutą ceny ofertowej jest złoty polski. 
  

8. Płatność   dokonana    zostanie   w   terminie  do  21 dni  od   dnia   otrzymania   przez   
Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zamawiający dopuszcza 
wystawianie faktur częściowych.  

 
ROZDZIAŁ XI. OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJĄCY  BĘDZIE  SIĘ   KIEROWAŁ  PRZY  
WYBORZE  OFERTY,  WRAZ  Z  PODANIEM  ICH   ZNACZENIA  ORAZ SPOSOBU  OCENY  OFERT 

1. Do oceny ofert zakwalifikowanych, jako nieodrzucone Zamawiający przyjął kryterium  

określone w ogłoszeniu o przetargu wraz ze wskazaniem jego znaczenia. 

2. Sposób oceny ofert – opis kryterium: 

a)  Cena – waga 100% 
      
               Oferta z najniższą ceną  otrzyma maksymalną liczbę punktów - 100, a pozostałym  

ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze 
wzorem: 

C min              

                                        C= --------------- x 100 %   

                                              C b             

              gdzie: 
                          C          - wartość punktowa danej oferty 
                          C min   - oferowana najniższa cena 
                          C b       - cena oferty badanej 
 

3. Oferta, która  otrzyma najwyższą  ilość  punktów w oparciu o ustalone kryterium 
zostanie uznana za najkorzystniejszą.  

4. Punkty obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
ROZDZIAŁ XII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE  POWINNY  ZOSTAĆ  DOPEŁNIONE  PO  
WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY  W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO  

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia 
Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę 
(firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego 
ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby 
albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w  kryterium. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację,  
o których mowa w ust 1 niniejszego rozdziału, na stronie internetowej oraz w miejscu 
publicznie dostępnym w swojej siedzibie.   

3. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego zgodnie ze wzorem umowy będącej załącznikiem nr 4 do zapytania 
ofertowego. 

  
 Załączniki  : 

1) załącznik nr 1 – wzór formularza oferty 
2) załącznik nr 2  –  wykaz sprzętu 
3) załącznik nr 3 -   opis oferowanego asortymentu 
4) załącznik nr 4 – wzór umowy 
5) Formularz RODO 


