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Zamawiający: 

Miasto i Gmina Mordy 

ul. Kilińskiego 9 

08-140 Mordy 
 

Mordy,   30 kwietnia 2021 r. 

 

 

 

 

 

 
Numer postępowania: IN.271.8.2021 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Miasto i Gmina Mordy zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pod nazwą: „Remont 

dróg gminnych na terenie gminy Mordy”, zgodnie z poniższą Specyfikacją Warunków Zamówienia: 

 

I. Zamawiający.  

Miasto i Gmina Mordy 

ul. Kilińskiego 9 

08-140 Mordy 

tel. (25) 641-54-02, faks (25) 641-51-15 

http://umigmordy.bip.org.pl 

e-mail: sekretariat@mordy.pl 

NIP: 821-23-64-231, Regon: 711582457 

 

II. Tryb i warunki prowadzenia postępowania.  

1. Postępowanie realizowane jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) - szacunkowa wartość 

zamówienia jest mniejsza niż 130.000 zł netto. 

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

3. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez w przypadku 

zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego 

zapytania ofertowego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w przypadku gdy 

cena oferty najkorzystniejszej przekroczy wysokość środków finansowych jakie Zamawiający 

może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia.  

1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części, odpowiednio: 

1) Część 1 zamówienia - Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie żwirem  

i rozplantowanie. 

a) Przedmiotem Części 1 zamówienia jest wykonanie remontów odcinków dróg 

lokalnych na terenie gminy Mordy żwirem wraz z jego rozplantowaniem –  

w przewidywanej ilości ok. 515 ton. 

b) Wymagania dotyczące żwiru: gruboziarnisty, wolny od zanieczyszczeń ilastych, 

gliniastych i trawiastych. 

c) W zależności od potrzeb rady sołeckiej żwir należy rozplantować i wyrównać lub 

wyprofilować równiarką. W przypadku wystąpienia takiej konieczności, przed 

wykonaniem remontów należy wyrównać równiarką nierówności remontowanych 

odcinków dróg. 

2) Część 2 zamówienia - Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie tłuczniem i 

rozplantowanie. 
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a) Przedmiotem Części 2 zamówienia jest wykonanie remontów odcinków dróg 

lokalnych na terenie gminy Mordy, tłuczniem dolomitowym (kruszywem łamanym 

dolomitowym, tzw. klińcem) frakcji 0-31,5 mm wraz z jego rozplantowaniem –  

w przewidywanej ilości ok. 912 ton. 

b) Dostarczony tłuczeń dolomitowy nie może zawierać złomu, śmieci, drewna, 

pozostałości gleby, innych kruszyw, materiałów zawierających azbest oraz odpadów 

niebezpiecznych. Musi charakteryzować się zrównoważoną zawartością frakcji 

poszczególnych wielkości (tzw. mieszanka 50/50) mieszczących się w przedziale 0-

31,5 mm bez zdecydowanej przewagi frakcji jednej wielkości. 

c) W zależności od potrzeb rady sołeckiej tłuczeń dolomitowy należy rozplantować lub 

wyprofilować równiarką. W przypadku wystąpienia takiej konieczności, przed 

wykonaniem remontów należy wyrównać równiarką nierówności remontowanych 

odcinków dróg. 

3) Część 3 zamówienia - Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie kruszywem 

betonowym i rozplantowanie. 

a) Przedmiotem Części 3 zamówienia jest wykonanie remontów odcinków dróg 

lokalnych na terenie gminy Mordy, kruszywem betonowym frakcji 0-63 mm wraz z 

jego rozplantowaniem – w przewidywanej ilości ok. 618 ton. 

b) Dostarczone kruszywo betonowe nie może zawierać złomu, śmieci, drewna, 

pozostałości gleby i innych kruszyw, materiałów zawierających azbest oraz odpadów 

niebezpiecznych. Musi charakteryzować się zrównoważoną zawartością frakcji 

poszczególnych wielkości mieszczących się w przedziale 0-63 mm bez 

zdecydowanej przewagi frakcji jednej wielkości. 

c) W zależności od potrzeb rady sołeckiej kruszywo betonowe należy rozplantować lub 

wyprofilować równiarką. W przypadku wystąpienia takiej konieczności, przed 

wykonaniem remontów należy wyrównać równiarką nierówności remontowanych 

odcinków dróg. 

2. Wykaz sołectw na których będą prowadzone roboty wraz z szacunkowymi ilościami żwiru, 

tłucznia dolomitowego i kruszywa betonowego stanowi Załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego. 

3. Wskazane ilości żwiru, tłucznia dolomitowego i kruszywa betonowego są wielkościami 

szacunkowymi. Zamawiający zastrzega prawo do zmniejszenia bądź zwiększenia tych ilości, 

w granicach limitów środków finansowych dla poszczególnych sołectw, w ramach funduszu 

sołeckiego w roku 2021, z uwzględnieniem cen jednostkowych zaoferowanych w wybranej 

ofercie. Z tytułu ewentualnych zmian ilości Wykonawcy nie przysługują dodatkowe 

roszczenia. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 1 roku od udzielenia zamówienia 

podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówień 

uzupełniających tego samego rodzaju co zamówienie podstawowe, stanowiących nie więcej 

niż 30% wartości zamówienia podstawowego dla każdej części zamówienia. 

5. Dostawy żwiru, tłucznia dolomitowego i kruszywa betonowego będą odbywać się 

samochodami samowyładowczymi (wyładunek z tyłu pojazdu). Z uwagi na to, że dostawy 

będą się odbywały na drogi nieutwardzone, gdzie może być problem z nawrotami 

samochodów o dużej ładowności wykonawca powinien dostosować sprzęt do poszczególnych 

dostaw. Dostawy należy wykonać w takim okresie, aby ze względu na warunki atmosferyczne 

nie niszczyć dróg dojazdowych oraz zasiewów i upraw rolniczych. 

6. Ilość dostarczanego żwiru, tłucznia dolomitowego i kruszywa betonowego musi zostać 

potwierdzona przez sołtysa danej miejscowości lub inną osobę wyznaczoną przez Radę 

Sołecką, protokołem odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy. Wraz z 

protokołami odbioru z poszczególnych sołectw Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

zamawiającemu dokumenty potwierdzające wagę (kwity wagowe) dla każdego transportu 

samochodowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skierowania wybranych wyrywkowo 

transportów na wagę celem skontrolowania wagi przewożonego ładunku. 
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7. Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z prowadzenia robót bez zamykania ruchu oraz ponosi 

odpowiedzialność za stan sprzętu użytego przy realizacji zamówienia, z tytułu ewentualnych 

uszkodzeń infrastruktury technicznej nadziemnej lub podziemnej oraz za ewentualne straty lub 

szkody powstałe w związku z wykonywaniem przez niego przedmiotu zamówienia. 

8. Termin wykonania zamówienia – od dnia następnego po podpisaniu umowy do dnia 

16.07.2021 r. 

9. Wspólny słownik zamówień CPV:  

45.23.31.42-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg 

 

IV. Istotne postanowienia umowy. 

1. Treść umów, jakie zostaną zawarte z wybranymi Wykonawcami stanowią Załączniki Nr 2a, 

2b, 2c do zapytania ofertowego. 

2. Na każdą część zamówienia zostanie zawarta odrębna umowa. Zamawiający wymaga zawarcia 

umów o przedstawionej treści i na przedstawionych warunkach. 

3. Zamawiający dopuszcza korespondencyjne podpisanie umowy. 

4. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

 

V. Opis wymagań stawianych wykonawcom. 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto 

likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ  

z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej 

tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca 

wszczęcia tej procedury. 

 

VI. Zawartość oferty Wykonawcy (wymagane dokumenty), termin jej złożenia i otwarcia.  

1. Na ofertę Wykonawcy powinny się składać następujące dokumenty: 

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 

do zapytania ofertowego. 

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnione do występowania w imieniu 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną we właściwym rejestrze, 

bądź innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy, lub wskazaną  

w pełnomocnictwie rodzajowym lub szczegółowym - w takim przypadku Zamawiający 

wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału pełnomocnictwa bądź jego odpisu poświadczonego 

notarialnie. 

3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, na dowolną liczbę części zamówienia, przygotowaną  

w oparciu o niniejsze warunki zapytania. 

4. Ofertę należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w jednej z niżej opisanych form: 

1) w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną na adres e-mail: 

sekretariat@mordy.pl - w temacie wiadomości należy wpisać: „Oferta w postępowaniu 

nr IN.271.8.2021”. 

2) w formie pisemnej osobiście, pocztą lub kurierem na adres: Urząd Miasta i Gminy  

w Mordach, ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy w kopercie oznaczonej: „Oferta  

w postępowaniu nr IN.271.8.2021”. 

5. Termin składania ofert: 10.05.2021 r. do godz. 12:00. 

6. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert. 

7. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane. 

 

mailto:sekretariat@mordy.pl
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VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.  

1. Wykonawca oblicza cenę ofertową jednostkową (za 1 tonę) na podstawie własnej kalkulacji 

odrębnie dla każdej części zamówienia. Zaoferowane ceny na poszczególne części zamówienia 

będą cenami ryczałtowymi i będą niezmienne w okresie obowiązywania umowy. 

2. Ceny podane w ofercie powinny obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki 

przyszłego Wykonawcy niezbędne do realizacji zamówienia. W obliczonych cenach 

ofertowych na poszczególne części zamówienia Wykonawca uwzględnia: 

1) podatek VAT wg obowiązujących stawek, ustalenia podatku VAT, Wykonawcy dokonają 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. 

Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.),  

2) koszty uzyskania zezwoleń, zaświadczeń, ubezpieczeń oraz wszystkie inne koszty 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 

3) ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę. 

3. Obliczone ceny ofertowe jednostkowe Wykonawcy wpisują w pkt 1.1 / 1.2 / 1.3 formularza 

oferty będącego Załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego, odpowiednio dla każdej z części 

zamówienia na którą/e składana jest oferta. 

4. W złożonej ofercie Wykonawca podaje: 

1) ceny jednostkowe netto i brutto (ofertowe), odpowiednio za 1 tonę żwiru, 1 tonę tłucznia 

dolomitowego i 1 tonę kruszywa betonowego wraz z jego rozplantowaniem/ 

profilowaniem; 

2) cenę netto, kwotę podatku VAT oraz cenę brutto za cały przedmiot zamówienia, odrębnie 

dla każdej części oferty, obliczone według wzoru zawartego w formularzu oferty. 

5. Podane ceny muszą być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

6. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem 

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, za podstawę przyjmując ceny 

jednostkowe netto. 
 

VIII. Kryteria oceny ofert. 

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest Cena jednostkowa brutto – 100%. 

2. Każdą z części przedmiotu zamówienia Zamawiający oceni oddzielnie. 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. 
 

IX. Inne informacje. 

1. Termin związania ofertą - 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert. 

2. Niniejsze zapytanie ofertowe zostaje zamieszczone na stronie internetowej BIP Zamawiającego 

- http://umigmordy.bip.org.pl w zakładce Przetargi. 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

4. Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną powiadomieni o wynikach zapytania ofertowego  

za pośrednictwem wskazanego w ofercie numeru faksu bądź adresu e-mail. 

5. Wyniki zapytania ofertowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej 

http://umigmordy.bip.org.pl w zakładce Przetargi. 
 

X. Dane osób upoważnionych do kontaktu z Wykonawcami.  

Informacji na temat niniejszego zapytania ofertowego udzielają prowadzący sprawę: 

Angelika Zbieć, tel. (25) 641-54-02 w.57, a.zbiec@mordy.pl 

Marek Izdebski, tel. (25) 641-54-02 w.51, m.izdebski@mordy.pl 

Z-up. BURMISTRZA 

/-/ Monika Nasiłowska-Osik 

Z-ca Burmistrza 


