
Przystajń, 29.10.2012 r.
DKB.271.9.2012

Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj., Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 795, z póżn. zm.) oraz zarządzenia Nr 3/2012 z dnia 19 stycznia  2012 r.
w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 14 000 Є, zapraszam do złożenia oferty cenowej na realizacją zamówienia 
publicznego pn.: „Dostawa piasku naturalnego do zwalczania śliskości zimowej na nawierzchniach dróg 
(ulic) gminnych w sezonie zimowym 2012/2013”

I. Określenie przedmiotu zamówienia:

1) Nazwa     nadana     zamówieniu     przez     zamawiającego  :

Dostawa piasku naturalnego do zwalczania śliskości zimowej na nawierzchniach dróg (ulic) gminnych w 
sezonie zimowym 2012/2013. w przewidywanej ilości około 100,0 Mg.

2) Rodzaj     zamówienia  : dostawa

3) Określenie     przedmiotu     oraz     wielkości     lub     zakresu     zamówienia  :
3.1) Zamówienie obejmuje dostawę piasku naturalnego wykorzystywanego samodzielnie oraz do 
sporządzenia mieszanki piaskowo-solnej przeznaczonych do zwalczania śliskości zimowej nawierzchni 
dróg (ulic) gminnych w sezonie zimowym 2012/2013;
3.2) Miejsce dostawy: składowisko mieszczące się na terenie Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku, 
Obwód Drogowy Nr 2 z siedzibą w Przystajni ul. Targowa 18;
3.3) Rozpoczęcie dostaw w terminie 2 dni roboczych od powiadomienia;

3.4) W rozliczeniach za faktycznie zrealizowane dostawy i odebrane ilości piasku stosowana będzie cena 
jednostkowa określona w zestawieniu kosztu dostaw za 1 Mg. Rzeczywista wielkość dostawy może ulec 
zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od posiadanych na ten cel środków finansowym 
zabezpieczonych w wydatkach przez Zamawiającego.

4). Określenie     ceny  :
Cena dostarczenia 1 Mg piasku obejmować będzie pozyskanie, zakup piasku, koszt transportu
i rozładunek piasku na składowisku wraz zyskiem i ryzykiem własnym Wykonawcy.

5) Opis     materiału:      

5.1) Dostarczony materiał do zwalczania śliskości zimowej musi spełniać warunki zawarte
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków 
stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U.
Nr 230, poz. 1960).
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5.2) Dostarczony piasek powinien być w stanie suchym i nie może zawierać składników spoistych, 
które mogą wzmagać efekt poślizgu nawierzchni oraz spełniać musi następujące wymagania: uziarnienie 
piasku nie powinno przekraczać 1 mm; piasek nie może zawierać zanieczyszczeń ilastych, gliniastych lub 
luźnych otoczaków, w tym zanieczyszczeń organicznych (humusu, traw, korzeni, kamieni ) - zawartość 
ziaren pylastych mniejszych od 0,075 mm nie może przekraczać 3 %.

5.3) Na potwierdzenie Wykonawca załączy dokument stwierdzający przydatność piasku do 
zwalczania śliskości, tj. badania laboratoryjne przeprowadzone w 2012r.

6) Termin realizacji zamówienia:
Realizacja zadania - od     dnia     podpisania     umowy     do     dnia   20 listopada   2012     r.  

II. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawcy ubiegający się o realizację zamówienia muszą prowadzić działalność zgodną
z przedmiotem zamówienia i spełniać warunki zawarte w art 22 ust. 1 oraz nie podlegać 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o zamówieniach publicznych.

III. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
- wykonania robót zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robót budowlanych oraz sztuką
budowlaną,
- prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP, ppoż.
- utrzymania ogólnego porządku i ochrony mienia

IV. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć oferenci w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Do oferty należy dołączyć:
1) Oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy o zamówieniach 

publicznych.(zał. do zapytania)
2) Oświadczenie oferenta o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy

o zamówieniach publicznych.(zał. do zapytania )
3) Wypełniony formularz -oferta podpisany przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.

V. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej. Wszystkie oferty muszą być 

złożone w formie pisemnej..  
2) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3) Oferta musi być napisana w języku polskim, sporządzona czytelnie za pomocą maszyny do pisania, 
komputera lub ręcznie, w sposób umożliwiający łatwe usunięcie zapisów, oraz podpisana przez 
osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli.
4) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez 

osobę podpisującą ofertę.
5) Wszystkie strony oferty muszą być spięte, zszyte w sposób zapobiegający możliwości 

dekompletacji oferty.
6) Każda strona kserokopii dokumentów wymaganych w ofercie przez zamawiającego ma być  

potwierdzona „  za zgodność z oryginałem”  przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty lub 
przez osobę posiadającą umocowanie prawne, czego dowód winien znaleźć się w ofercie. 
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 
dokumentu, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub 
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości

7) Oferent musi złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną na załączonym do zapytania 
formularzu ofertowym.



8) Zamawiający będzie wzywać wykonawców , którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnienie udziału w postępowaniu lub którzy złożyli
dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w terminie 2 dni od powiadomienia.

VI. Cena ofertowa i sposób obliczania ceny:

1) Cena ofertową (ryczałtową) Wykonawca poda na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do
zapytania.

2) Za kryterium oceny oferty Zamawiający następujące metodę  cena –  100% , obliczona zgodnie ze 
wzorem arytmetycznym: 

cena oferty minimalnej
x 100 pkt x 100%

cena oferty badanej

VII. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy  złożyć  w siedzibie  Zamawiajcego  tj.  Urządzie  Gminy  Przystajń,ul.  Częstochowska 5,
42-141 Przystajń w kopercie  z dopiskiem: „Dostawa piasku naturalnego do zwalczania  śliskości
zimowej  na  nawierzchniach  dróg  (ulic)  gminnych  w  sezonie  zimowym  2012/2013”  do dnia
05 listopada   2012r  . do godz. 12.00.

VIII. Warunki i zakres realizacji:
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 14a –  Urzędu Gminy Przystajń oraz pod nr tel. 
34 319 11 53 wew. 25 w godzinach pracy urzędu.

Niniejsze Zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie przez Państwa oferty nie powoduje 
powstania żadnych zobowiązań wobec Stron.

Załączniki: 
1) Formularz ofertowy
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1
3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2
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