ZP.2621.17.2020

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
W KORONOWIE SP. Z O.O. UL. AL. WOLNOŚCI 4, 86-010 KORONOWO
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, NR KRS: 0000671235
NIP 554-031-40-29, REGON 366919930
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 28 091 496,00 ZŁ

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
OFERTOWYM NA:
SUKCESYWNE DOSTAWY KRUSZYWA BETONOWEGO Z DOMIESZKĄ
MELAFIRU, GRANITU I BAZALTU O FRAKCJI 0-31,5mm
WRAZ Z TRANSPORTEM

Zatwierdzam
Prezes Zarządu
Krzysztof Wodziński
Koronowo, dnia 11.08.2020 r.

Wykonały:
Paulina Tomaszewska
Joanna Kempczyńska

1

Zaproszenie do wzięcia udziału w postepowaniu ofertowym
Zamawiający:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
Al. Wolności 4 86-010 Koronowo

Przedmiotem zapytania ofertowego jest : Sukcesywne dostawy kruszywa betonowego z domieszką
melafiru, granitu i bazaltu o frakcji

0-31,5mm przeznaczonego do bieżącego utrzymania dróg

gminnych w ilości do 800 ton wraz z jego transportem na plac Zamawiającego, tj. Aleje Wolności 4,
Koronowo.
1. Załadunek kruszywa oraz jego ważenie będzie należało do Wykonawcy i odbywać się będzie
na wadze Zamawiającego.
2. Zakup

kruszywa

poprzedzany

będzie

zamówieniem

telefonicznym

z jednodniowym

wyprzedzeniem.
3. Materiał będzie dostarczany partiami w sposób płynny, nie powodujący przestojów w pracy
Zamawiającego.
4. Minimalną wielkość jednorazowej dostawy określa się na 25 ton.
5. Przywożone kruszywo nie może zawierać śmieci, pozostałości gleby i innych kruszyw,
materiałów zawierających azbest oraz odpadów niebezpiecznych.
6. Zamawiający

zastrzega

sobie

możliwość

sprawdzenia

ilości

przywożonego

materiału

na wskazanych przez niego urządzeniach wagowych oraz możliwość sprawdzenia jego jakości
w wybranych laboratoriach.
7. Faktura za dostarczany materiał wystawiona będzie na podstawie dokumentów wagowych,
potwierdzonych podpisami Zamawiającego i Wykonawcy lub osób przez nich upoważnionych.
Dokumenty te stanowić będą załącznik do wystawionej faktury. Faktura za zakupiony materiał
wystawiana będzie każdorazowo po zakończeniu realizacji zadania.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował zamówienie od dnia podpisania umowy przez
okres 12 miesięcy.
10. UWAGA! Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 12
miesięcy od podpisania umowy. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości faktycznie
zamawianych towarów podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec
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Zamawiającego żadne roszczenia, a cena pozostanie niezmieniona. Wskazane ilości asortymentu,
są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego,
bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości towarów w czasie trwania umowy i w żadnym
razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej (maksymalnie 40%) ilości materiału w stosunku do
podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy.
11. Termin płatności za wykonane zamówienie będzie wynosił 30 dni od dnia dostarczenia partii
towaru i prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury do Zamawiającego.
12. Zamawiający będzie dokonywał zakupów wg bieżących potrzeb.
13. Cena jednostkowa przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji.
14. Cena brutto oferty za dostawy towaru stanowić będzie ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy,
dlatego musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania dostaw, wymaganej jakości
i w oferowanym terminie, włączając w to: podatek VAT, koszty bezpośrednie, kalkulowany przez
Wykonawcę zysk, opłaty i należności, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem dostaw
zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.
15. Osoby uprawnione do kontaktów:
- w sprawach merytorycznych: Paweł Kawczyński tel. - 52 58 60 411,
- w sprawach proceduralnych: Joanna Kempczyńska, Paulina Tomaszewska tel. 52 58 60 414.
16. Ofertę należy umieścić w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób
trwały które będzie zaadresowane do Zamawiającego oraz będzie posiadać następujące oznaczenie:
oferta na „Sukcesywne dostawy kruszywa betonowego z domieszką melafiru, granitu i bazaltu
o frakcji 0-31,5mm wraz z transportem”
17. Termin składania ofert upływa 19.08.2020 r. o godz. 09.00. Oferty należy dostarczyć lub wysłać za
pośrednictwem poczty do sekretariatu Zamawiającego, ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo.
Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Koronowie Sp. z o.o. Al. Wolności 4 pok. nr 6 w dniu 19.08.2020 r. o godz. 09.15.
18. Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać:
- wypełniony i podpisany formularz oferty,
- wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
- projekt umowy zaparafowany.
19. Wagą kryterium oceny ofert będzie: cena 100%
20. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą,
zostanie podpisana umowa - Załącznik nr 2
21. W przypadku odmowy zawarcia umowy przez oferenta składającego najkorzystniejszą ofertę

3

Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą
ocenioną wg kryteriów oceny ofert.
22. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę
z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert.
Czas na jaki zostanie zawarta będzie pomniejszony o okres obowiązywania z poprzednim
Zamawiającym. Maksymalna wartość umowy brutto zostanie pomniejszona o wartość brutto
zamówień zrealizowanych przez poprzedniego Wykonawcę. Nie uchybia to prawu Zamawiającego
do żądania zapłaty kary umownej i/lub odszkodowania.
23. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego trwania
przed podpisaniem umowy bez podania przyczyny.
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Załącznik nr 1
____________________________
/Pieczęć Wykonawcy/
FORMULARZ OFERTOWY

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
......................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)
......................................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)
REGON....................................................................... Nr NIP..................................................................
Nr konta bankowego: ................................................................................................................................
nr telefonu ........................................................................ nr faxu ...........................................................
adres e-mail………………………………………………………………………………………………
Wielkość przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie, duże)1………………………………………………

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania
ofertowego oferuję realizację zamówienia na „Sukcesywne dostawy kruszywa betonowego z
domieszką melafiru, granitu i bazaltu o frakcji 0-31,5mm wraz z transportem ” za następującą
cenę:

Nazwa

Ilość

kruszywo
betonowe
o frakcji 0-31,5

800 ton

Cena
jednostkowa
netto

1

Wartość netto VAT Wartość brutto
%

Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L
124 z 20.5.2003, str. 36): - mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR; - małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. - średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani
małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 43 milionów EUR.
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mm wraz z
transportem
RAZEM

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach
określonych w zaproszeniu do składania ofert za cenę:
Razem brutto................................................................................................................................................
(słownie:...................................................................................................................................................),
w tym: wartość netto:..................................................................................................................................
(słownie:........................................................................................................................................ złotych)
podatek

VAT:

.......................................................................................................................................

(słownie:...................................................................................................................................złotych)
1.
Oświadczamy, że podana powyżej cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia,
zgodnie z zaproszeniem.
2.
Oświadczamy, że przedmiot zamówienia dostarczę/my w terminie określonym przez
Zamawiającego.
3.
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia składania ofert.
4.
Zawarte w zaproszeniu istotne postanowienia umowy akceptujemy i zobowiązujemy się w
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
5.
Niniejszym wykonawca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na warunki i ustalenia, które
są zawarte w projekcie umowy załączonym do zaproszenia.
6.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem, akceptujemy warunki w nim zawarte i
nie wnosimy do niego żadnych uwag oraz zobowiązujemy się zawrzeć umowę w terminie oraz
miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w przypadku wyboru naszej oferty.

............................... ……………...……...….
Data podpis i pieczątka imienna osoby(osób)
uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy **
* w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy
** w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie podpisuje Pełnomocnik
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Załącznik nr 2

PROJEKT UMOWY NR………..
Na sukcesywne dostawy kruszywa betonowego z domieszką melafiru, granitu i
bazaltu o frakcji 0-31,5mm wraz z transportem dla potrzeb Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.

zawarta w dniu …………08.2020 r. w Koronowie, w wyniku przeprowadzenia postępowania na
realizację zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pomiędzy:
Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o., 86-010 Koronowo, Al.
Wolności 4, wpisaną do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000671235, którego
akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy
NIP: 554-031-40-29 REGON: 366919930, kapitał zakładowy: 28 091 496,00 zł.
reprezentowanym przez:
Prezesa Zarządu-………………………..
zwanym dalej Zamawiającym,
a
..................................................................................................
NIP ............................
Regon .................................
wpisanym do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub K.R.S. pod nr .................................
reprezentowanym przez: ..........................................................
Adres do korespondencji: ....................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą.
po przeprowadzeniu postępowania ofertowego została zawarta umowa następującej treści:

W rezultacie przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie
zapytania ofertowego, strony zawarły umowę następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy są Sukcesywne dostawy kruszywa betonowego z domieszką melafiru, granitu
i bazaltu o frakcji 0-31,5mm wraz transportem na plac Zamawiającego, tj. Aleje Wolności 4,
Koronowo, w ilości 800 ton.
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2. Załadunek kruszywa oraz jego ważenie będzie należało do Wykonawcy i odbywać się będzie na
wadze Zamawiającego.
3. Zakup

kruszywa

będzie

poprzedzany

zamówieniem

telefonicznym

z

jednodniowym

wyprzedzeniem.
4. Materiał będzie dostarczany partiami w sposób płynny, niepowodujący przestojów w pracy
Zamawiającego.
5. Minimalną wielkość jednorazowej dostawy określa się na 25 ton.
6. Przywożone kruszywo betonowe nie może zawierać śmieci, pozostałości gleby i innych kruszyw,
materiałów zawierających azbest oraz odpadów niebezpiecznych.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzania ilości przywożonego materiału na
wskazanych przez niego urządzeniach wagowych oraz możliwość sprawdzenia jego jakości
w wybranych laboratoriach, a także odmowy jego przyjęcia w przypadku, gdy nie będzie zgodny
z umową.
8. Termin płatności za wykonane zamówienie będzie wynosił 30 dni od dnia dostarczenia partii
towaru i prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury do Zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązuję się do sprzedaży kruszywa za cenę jednostkową netto.............................
cena jednostkowa brutto................................ Vat................................ za 1 tonę
10. Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 12 miesięcy od
podpisania umowy. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości faktycznie zamawianych
towarów podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec zamawiającego
żadne roszczenia a cena pozostanie niezmieniona. Wskazane ilości asortymentu są ilościami
szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź
deklarowanego wykorzystania takiej ilości towarów w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie
może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość zakupu mniejszej (maksymalnie 40%) ilości materiału w stosunku do podanych wyżej
ilości w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto, która
wynosi…………………………………….
(słownie:....................................................................................................................................)
11. Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji.

§2
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za odebraną partię towaru następować będzie każdorazowo po
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zakończeniu realizacji zadania na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie 30
dni od dnia doręczenia Zamawiającemu towaru i prawidłowo wystawionej faktury. Faktura za
dostarczony materiał wystawiona będzie na podstawie kwitów wagowych, potwierdzonych
podpisami Zamawiającego i Wykonawcy lub osób przez nich upoważnionych. Dokumenty te będą
stanowić załącznik do wystawionej faktury.
2. Zapłata następować będzie na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.
§3
1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
2. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych od strony Zamawiającego
wyznacza się ................................ .
3. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych od strony Wykonawcy wyznacza
się .................................

§4
Ilość a także częstotliwość składania zamówień będą wynikać z bieżących potrzeb Zamawiającego.
§5
Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku opóźnienia w
dostawie przekraczającego 5 dni.
§6
1. W przypadku niewykonania umowy lub jej części w terminie, Wykonawca zobowiązany będzie do
zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % brutto wartości partii zamówienia
określonego w §1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego, z przyczyn dotyczących Wykonawcy,
Wykonawca zobowiązany będzie naprawić szkodę jaką poniesie Zamawiający w związku
z rozwiązaniem umowy, oraz zapłacić na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5%
netto wartości przedmiotu umowy.
3. W sytuacji, gdy kara umowna, przewidziana w ust.1 nie pokrywa szkody, Zamawiającemu
przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.
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§7
W przypadku powtarzającego się, co najmniej dwukrotnie nienależytego, wypełnienia swoich
obowiązków przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania
umowy.

§8
Zmiany treści umowy pod rygorem nieważności, wymagają zgody obu stron, z zachowaniem formy
pisemnej w formie aneksu.
§9
Wykonawca nie może przelać jakichkolwiek wierzytelności z tytułu umowy bez pisemnej zgody
Zamawiającego.
§ 10
Strony zobowiązują się w okresie związania umową do informowania o zmianie miejsca prowadzenia
działalności, numeru telefonu, faksu, formy prawnej prowadzonej działalności pod rygorem
skutecznego doręczenia na adres wymieniony w umowie.
§ 11
Ewentualne spory, które wynikną w związku z wykonywaniem zobowiązań umownych, rozpatrywał
będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 13
1.

Umowa zostaje zawarta na okres od ...... sierpnia 2020 r. do …….. sierpnia 2021r.

2.

Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.

3.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
Akceptuję wzór umowy
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...........................................
data, podpis

Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków
informacyjnych wynikających z RODO

Wprowadzenie
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 2 ), 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 (vide: art. 13 ust. 4).
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.
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,
zaleca się

zobowiązanie wykonawcy do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
RODO.
Zamieszczone poniżej zapisy stanowią przykładowy wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie
wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Oświadczenie
takie, wymagane przez zamawiającego w SIWZ, byłoby składane w ofercie. Proponuje się, aby treść
oświadczenia została ujęta przez zamawiającego we wzorze formularza ofertowego.
Poniższy wzór oświadczenia ma charakter przykładowy i należy go traktować jako materiał pomocniczy, który
może być przydatny w związku z potrzebą zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych
w zamówieniach publicznych.

2)

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).
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Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

……………………………………..
(data i podpis)
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