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ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Siennica zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: "Zakup
urządzenia wielofunkcyjnego do pielęgnacji pasa drogowego"

Niniejsze zamówienie realizowane będzie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późno zm. )
stosownie do art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

l. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Siennica, ul. Kołbielska 1, 05-332 Siennica
tel. 25-757-20-20
NIP 8222147162, REGON 711582782
e-mail: ugsiennicaCwpoczta./ln

2. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa osprzętu na potrzeby pielęgnacji pasa drogowego i
utrzymania drożności rowów - głowicy koszącej, pilarki tarczowej, odmularki do rowów oraz ramienia
wysięgnikowe tylnego. Zamówienie obejmuje także przeszkolenie pracowników Zamawiającego z
obsługi zakupionego sprzętu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.

3. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie 15 dni od zawarcia umowy.

4. KRYTERIA OCENY OFERT

l. Przed dokonaniem oceny ofert, wszystkie oferty zostaną sprawdzone w celu stwierdzenia
czy w zasadniczy sposób spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
Wyłącznie zakwalifikowane oferty (spełniające wymogi formalne) będą oceniane na
podstawie poniższych kryteriów:

Cena oferty - 100%
Liczba przyznanych punktów w zakresie każdego z kryteriów zostanie obliczona na
podstawie następującego wzoru matematycznycznego:

C --- x 100 ( pkt)
Co



-------------------------------------------

gdzie:
• C - ilość punktów
• CI - cena najniższa z oferowanych
• Co - cena oferty badanej
Podana przez oferentów w formularzu ofertowym cena wykonania zamówienia stanowić
może max 100 pkt.

5. SPOSÓB OBLICZENIA CENY
1. Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający

jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za przedmiot zamówienia.
2. W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli

na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu podatkiem
od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Podanie niewłaściwej stawki podatku od
towarów i usług będzie traktowane jako błąd w obliczeniu ceny.

3. Cena netto, podatek VAT oraz cena brutto muszą być wyliczone w zaokrągleniu do
dwóch miejsc po przecinku.

4. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powmna zawierać wszystkie koszty
bezpośrednie i pośrednie jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla
terminowego i prawidłowego wykonania zamówienia wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia.

5. Wykonawca zobowiązany jest podać na formularzu oferty (załącznik nr 2) cenę netto,
podatek VAT, cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

6. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia, oraz ewentualne ryzyko
wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania
oferty do czasu jej złożenia.

7. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w PLN (zł).

6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Oferta ma obejmować cały zakres zamówienia.
3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż

jedną ofertę, zostanie wykluczony z postępowania.
4. Oferta musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i powinna być sporządzona w

języku polskim.
5. Oferta powinna zawierać:

a) wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 2),
b) Wypełniony załącznik nr l.

7. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:
Oferty należy składać w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący
zachowanie poufności, z dopiskiem" Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pielęgnacji pasa
drogowego" do dnia 28 września 2015 r. do godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Siennica ul.
Kołbielska 1,05-332 Siennica, w sekretariacie urzędu pokój nr 6.
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8. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia można kierować pod li fax
2517572095, lub e-mail inwestycje@ugsiennica.pl

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zamawiający przewiduje możliwość rezygnacji z zakupu jednego z urządzeń w przypadku
niewystarczających środków w budżecie gminy przeznaczonych na ten cel.

~

Grzeg~ńSki

Załączniki:
I. Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia - głowica kosząca, pilarka tarczowa,

odmularka do rowów ramię wysięgnikowe,
2. Załącznik li 2 - formularz ofertowy,
3. Załącznik li 3 - wzór umowy.

Sporządzi/a:

Justyna Chrzanowska
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