Międzylesie, dnia 19.01.2022 r.
ITiG.271.3.2022
ZAPYTANIE OFERTOWE
Wg rozdzielnika
Gmina Międzylesie zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
Usługi na prace z zakresu utwardzania dróg gminnych i wewnętrznych, remontów
przepustów oraz wykonywania odwodnień na terenie gminy Międzylesie w roku 2022.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem nr 8/2021 r. Burmistrza Miasta i
Gminy Międzylesie z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie: zasad postępowania o zamówienie
publiczne o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto w jednostkach gminy
Międzylesie.
1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, KTÓRY MA SPEŁNIAĆ PODANE
PONIŻEJ MINIMALNE WYMAGANIA
a) Przedmiotem wykonania Zadania są usługi w zakresie prac drogowych, remontów
przepustów i wykonywania odwodnień na terenie gminy Międzylesie w roku 2022,
b) Prace drogowe, z zakresu remontu dróg, remontów, przepustów i wykonania
odwodnień, sprzętem mechanicznym (koparko-ładowarką, mini-koparką, samochodem
ciężarowym – wywrotką) na terenie Gminy Międzylesie w roku 2022.
c) Baza Wykonawcy winna być zlokalizowana w odległości do 40 km od siedziby
Zamawiającego.

2.

TERMINY WYKONANIA
Do 31 grudnia 2022 roku.

3.

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ
a) Prawidłowo wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz ofertowy
stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia,
b) Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę w ramach postępowania,
c) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
d) Ofertę należy złożyć w formie papierowej,
e) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków
udziału w postępowaniu,
f) Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą,
g) Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną
rozpatrzone,
h) Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie
przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od
postępowania ofertowego,
i) Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na
podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swojej ofercie.
Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty
z wymaganiami,
j) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności
przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.

4.

PRZY WYBORZE WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
NASTĘPUJĄCYMI KRYTERIAMI OCENY OFERT
a) Prace koparko-ładowarką przy utwardzaniu dróg gruntowych i transportu rolnego
(korytowanie, profilowanie drogi, plantowanie kruszywa, załadunek ziemi) za
1 roboczogodzinę:
cena oferowana minimalna brutto
Liczba punktów = ------------------------------------------- x 100 x 20 %
cena badanej oferty brutto

b) Prace koparko-ładowarką przy remontach przepustów (rozkopanie przepustu,
załadunek ziemi, zasypanie przepustu ) za 1 roboczogodzinę:
cena oferowana minimalna brutto
Liczba punktów = ------------------------------------------- x 100 x 20 %
cena badanej oferty brutto

c) Mechaniczne kopanie rowów, wykonywanie odwodnień, skarpowanie mini-koparką za
1 roboczogodzinę:
cena oferowana minimalna brutto
Liczba punktów = ------------------------------------------- x 100 x 20 %
cena badanej oferty brutto

d) Wywóz ziemi i transport kruszywa samochodem ciężarowym do 10 ton za 1 kurs na
terenie Gminy Międzylesie w odległości od 0 km do 10 km:
cena oferowana minimalna brutto
Liczba punktów = ------------------------------------------- x 100 x 20 %
cena badanej oferty brutto

e) Wywóz ziemi i transport kruszywa samochodem ciężarowym do 10 ton za 1 kurs na
terenie Gminy Międzylesie w odległości od 10,1 km do 20 km:
cena oferowana minimalna brutto
Liczba punktów = ------------------------------------------- x 100 x 20 %
cena badanej oferty brutto

Liczba ogólna punktów = licz. punkt a) + licz. punkt b) + licz. punkt c) + licz. punkt d) + licz.
punkt e) .
5.

TERMIN SKŁADANIA OFERT
Do godziny 11:00 w dniu 28 stycznia 2022 r.

6.

SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
a) Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Urzędzie Miasta i Gminy w
Międzylesiu, Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie, w sekretariacie z dopiskiem:
„Usługi na prace z zakresu utwardzania dróg gminnych i wewnętrznych,
remontów przepustów oraz wykonywania odwodnień na terenie gminy
Międzylesie w roku 2022”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.01.2022 r. do
godz. 11:00.
b) W PRZYPADKU UMIESZCZENIA OFERTY W KOPERCIE NIE ZAWIERAJĄCEJ
WYŻEJ WYMIENIONYCH OZNACZEŃ – ZAMAWIAJĄCY NIE BĘDZIE
PONOSIŁ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU OTWARCIA KOPERTY
PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT.
c) Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.
d) Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie po wyznaczonym terminie
składania ofert będą odsyłane bez otwierania.
e) Termin otwarcia ofert: 28 stycznia godz. 11:15.

7.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za

pośrednictwem wiadomości elektronicznej przesłanej na pocztę elektroniczną każdego
z Wykonawców.
8.

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA
Informacji na temat postępowania udziela Andrzej Satko – inspektor w Referacie
Infrastruktury Technicznej i Gospodarki UMiG Międzylesie, tel. 748126374 wew. 26.

9.

OŚWIADCZENIE WYMAGANE OD WYKONAWCY W ZAKRESIE
WYKONANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W
ART. 13, ART. 14 RODO – ROZPORZĄDZENIE 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 DYREKTYWY 95/46/WE
(OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH) (DZ. URZ. UE L 119 Z
04.05.2016, STR. 1).
a) Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w
postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w
szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób
fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca
bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO
nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane
dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4).
b) Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art.
14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i
których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
c) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz
ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały
przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, zobowiązuje się
wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych
w art. 13 lub art. 14 RODO.
d) Oświadczenie w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych przewidzianych w
art. 13, art. 14 RODO wymagane przez Zamawiającego od Wykonawcy znajduje się w
formularzu ofertowym załącznik 1 do zapytania ofertowego.

Załączniki:
1. Formularz oferty.
2. Projekt umowy.
Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie
/-/ Tomasz Korczak
………………….………………
Podpis Zamawiającego

Załącznik nr 1
………………….………………
Pieczęć oraz adres e-mail
Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY
Gmina Międzylesie
plac Wolności 1
57-530 Międzylesie
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe pod nazwą:
Usługi na prace z zakresu utwardzania dróg gminnych i wewnętrznych, remontów
przepustów oraz wykonywania odwodnień na terenie gminy Międzylesie w roku 2022,
składam niniejszą ofertę:
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
a) Prace koparko-ładowarką przy utwardzaniu dróg gruntowych i transportu rolnego
(korytowanie, profilowanie drogi, plantowanie kruszywa, załadunek ziemi) za
1 roboczogodzinę:
✓ netto zł...........................................................
✓ brutto zł.........................................................
b) Prace koparko-ładowarką przy remontach przepustów (rozkopanie przepustu,
załadunek ziemi, zasypanie przepustu ) za 1 roboczogodzinę:
✓ netto zł...........................................................
✓ brutto zł.........................................................
c) Mechaniczne kopanie rowów, wykonywanie odwodnień, skarpowanie mini-koparką za
1 roboczogodzinę:
✓ netto zł...........................................................
✓ brutto zł.........................................................
d) Wywóz ziemi i transport kruszywa samochodem ciężarowym do 10 ton za 1 kurs na
terenie Gminy Międzylesie w odległości od 0 km do 10 km:
✓ netto zł...........................................................
✓ brutto zł.........................................................
e) Wywóz ziemi i transport kruszywa samochodem ciężarowym do 10 ton za 1 kurs na
terenie Gminy Międzylesie w odległości od 10,1 km do 20 km:
✓ netto zł...........................................................
✓ brutto zł.........................................................
2. Oświadczam, że:
a) zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
b) zdobyłem/am konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz
przygotowania i złożenia oferty,
c) załączony do zaproszenia zał. nr 2 – projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany
i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
d) zaproponowane ceny w formularzu ofertowym będą obowiązywać przez cały termin
realizacji zamówienia.
3. Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2022 roku.

4. Oświadczam, że:
wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
rozporządzenie 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 dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
5. Do kontaktów związanych z uzgodnieniami dotyczącymi zawarcia umowy upoważniam
……..…………….…………………………………
……………….………., dnia …………..….………
Miejscowość

………………….………………
Podpis osoby uprawnionej do
reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2

Umowa nr ……………………………..
zawarta w dniu ……………….2022 r.
pomiędzy:
Gminą Międzylesie, 57-530 Międzylesie, plac Wolności 1,
reprezentowaną przez: Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie Tomasz Korczak
przy kontrasygnacie Skarbnika: Agata Ziental
zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,
a
……………………………………………………………,
…………………………………………………………….
zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ,
na zadanie:
Usługi na prace z zakresu utwardzania dróg gminnych i wewnętrznych, remontów
przepustów oraz wykonywania odwodnień na terenie gminy Międzylesie w roku 2022.
§1
1. Zgodnie z ofertą cenową z dnia ……………….. stanowiącą załącznik Nr 1 do umowy,
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wykonywania usługi zgodnie
z zapotrzebowaniem Zamawiającego, zgłaszanej z 2-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca przystąpi do wykonywania danego zlecenia do 48 godzin od zgłoszenia
zapotrzebowania przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia w okresie do 31
grudnia 2022 roku.
§2
1. Wartość wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą cenową wynosi:
a) Prace koparko-ładowarką przy utwardzaniu dróg gruntowych i transportu rolnego
(korytowanie, profilowanie drogi, plantowanie kruszywa, załadunek ziemi) za
1 roboczogodzinę:
✓
……………. zł netto
✓
…………….. zł. brutto
b) Prace koparko-ładowarką przy remontach przepustów (rozkopanie przepustu, załadunek
ziemi, zasypanie przepustu) za 1 roboczogodzinę:
✓
……………….. zł netto
✓
…………… zł brutto
c) Mechaniczne kopanie rowów, wykonywanie odwodnień, skarpowanie mini-koparką za
1 roboczogodzinę:
✓
…………………. zł netto
✓
…………………. zł brutto
d) Wywóz ziemi i transport kruszywa samochodem ciężarowym do 10 ton za 1 kurs na
terenie Gminy Międzylesie w odległości od 0 km do 10 km:
✓
………………….. zł netto
✓
………………….. zł brutto
e) Wywóz ziemi i transport kruszywa samochodem ciężarowym do 10 ton za 1 kurs na
terenie Gminy Międzylesie w odległości od 10,1 km do 20 km:
✓
…………………….. zł netto
✓
……………………. zł brutto
2. Zapłata za wykonanie umowy nastąpi w formie przelewu na konto wskazane na fakturze
Wykonawcy w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

3. Wykonawca przedłoży wraz z fakturą rozliczenie godzin pracy potwierdzone przez osobę
zlecającą i kierującą pracami.
§3
Przy wykonywaniu niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§4
1. Wykonawca na podstawie niniejszej umowy ponosi odpowiedzialność za zgodność
przedmiotu umowy z przepisami prawa oraz obowiązującymi w tym zakresie normami.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością, zgodnie
z umową oraz zasadami wiedzy technicznej osiągniętej w danej dziedzinie oraz za pomocą
osób posiadających odpowiednie uprawnienia.
3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej bez zgody
Zamawiającego pod rygorem odstąpienia od umowy z winy wykonawcy.
4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wszystkie elementy zawarte
w przedmiocie zamówienia zgodnie z obowiązującymi dla nich wytycznymi i przepisami na
okres 12 miesięcy od daty końcowej realizacji.

1.

2.

3.

4.

§5
W przypadku nie wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 1,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu umowną karę w wysokości 1,0 % wartości przedmiotu
zamówienia za każdy dzień zwłoki.
W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu określonego w § 1, jak też
w przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia tak znacznie, że dotrzymanie
terminu wykonania jest zagrożone, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy.
Odstąpienie wymaga formy pisemnej.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 2,
Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wartości
przedmiotu zamówienia, jak też potrącenia naliczonej kary umownej z wynagrodzenia
Wykonawcy.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z jego winy, Zamawiający
zapłaci karę umowną Wykonawcy w wysokości 10 % wartości przedmiotu zamówienia.

§6
Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla
Zamawiającego.
§7
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden otrzymuje
Wykonawca.
Międzylesie, dnia ………………….. r.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

…………………………………

…………………………………

