ZAPYTANIE O CENĘ
Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze
ul. Piekarnicza 6/10,95-020 Andrespol
NIP 728-255-36-75, REGON 470679401
Tel 42 213-24-57, 42 213-24-06,
fax 42 213-22-77
e-mail: przetargi@zgk.andrespol.pl

zaprasza do złożenia oferty na:

DOSTAWĘ GRUZU BETONOWEGO O UZIARNIENIU 0 ÷ 63 MM W ILOŚCI 700 TON
NA POTRZEBY REMONTU DRÓG GMINNYCH
I. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Dostawę gruzu betonowego o uziarnieniu 0 ÷ 63 mm wraz z transportem loco ZGK w Andrespolu
z/s w Wiśniowej Górze przy ul. Piekarniczej 6/10 na potrzeby remontu dróg gminnych.
II. Tryb zamówienia:
Do niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (DZ.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), gdyż wartość szacunkowa zamówienia
nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty netto 30 000€ ( zgodnie z art. 4 pkt 8 ww. ustawy).
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa gruzu betonowego o uziarnieniu
0 ÷ 63 mm w ilości 700 ton;
2. Usługa będzie realizowana partiami w zależności od potrzeb Zamawiającego;
po wcześniejszym telefonicznym, pisemnym, elektronicznym (e-mail) lub faxem zgłoszeniu
Wykonawcy przez Zamawiającego – dostawa w dni robocze w godz. 800 - 1500, przy czym
pierwsza dostawa od dnia 05.04.2019r., miejscem dostawy jest teren Zakładu Gospodarki
Komunalnej z/s w Wiśniowej Górze przy ul. Piekarniczej 6/10;
3. Wykonawca dostarczy ww. materiał pod wskazany adres własnym transportem i dokona
rozładunku;
4. Dostarczane kruszywo powinno odpowiadać zamówieniu, dopuszcza się zanieczyszczenie
kruszywa gruzem ceglanym do wysokości 20%. Kruszywo musi być wolne od elementów
szkodliwych dla środowiska (substancji promieniotwórczych i radioaktywnych – azbestu,
popiołu), materiałów odpadowych oraz elementów niebezpiecznych dla użytkowników dróg
tj. metalu, drutu, szkła, drewna itp.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia przed odbiorem wagi oraz jakości
dostarczonej partii kruszywa w miejscu przez siebie wskazanym bez wcześniejszego
uprzedzenia Wykonawcy;
6. W przypadku dostawy kruszywa w ilości bądź jakości niezgodnej z zamówieniem,
Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy, a Wykonawca będzie zobowiązany
do dostarczenia nowej partii kruszywa w terminie 48 godzin;
7. Każdorazowa dostawa będzie uzgadniana pisemnie: telefonicznie, e-mailowo bądź faksem
z osobami upoważnionymi;
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IV. Informacje dodatkowe:
1. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się ze składającymi oferty są:
- Dyrektor ZGK mgr inż. Piotr Wilk, tel. 42 213-24-57, 42 213-24-06
- spec. ds. zamówień publicznych Marzena Filipczak, tel. 42 213-24-57, 42 213-24-06
2. Ze względu na wartość zamówienia protesty i odwołania nie przysługują;
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto, odpowiadającą
wszystkim warunkom przedstawionym przez Zamawiającego w niniejszym zaproszeniu;
4. Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy bez podania przyczyn;
5. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na wskazane na fakturze konto Wykonawcy
w ciągu 21 dni od daty wpływu do siedziby zamawiającego, za każdą zamkniętą i uzgodnioną
partię dostawy;
6. Termin wykonania zamówienia do: 15.05. 2019 r..
V. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę (załącznik nr 1) wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
(załącznik nr 2) należy złożyć w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej
Górze przy ul. Piekarniczej 6/10 pokój nr 4 w nieprzekraczalnym terminie do 15.03.2019 r. do
godz. 1000 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „zapytanie o cenę - gruz – nie otwierać przed
terminem otwarcia ofert tj. 15.03.2019 r. godz. 1030” lub przesłać ją do ww. godziny telefaksem
lub e mailem.
VI. Warunek udziału w postępowaniu:
1. Posiadanie uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia, dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. Posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanych usług;
4. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od wyznaczonego dnia na składanie ofert;
6. Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu,
wymaganym przez Zamawiającego, jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu ( załącznik nr 2).

Załączniki:
1. Wzór oferty;
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
3. Wzór umowy.
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