
GK.271.7.2020           Grodziec, dnia 27.03.2020 r. 

 

Zapytanie ofertowe 

 
 

Niniejsze zamówienia będzie udzielone bez zastosowania ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.) – na podstawie art. 4 pkt 8 ww. ustawy. 

 

Gmina Grodziec zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: "Zakup kruszywa 

granitowego frakcji 0-31,5 mm”. 

 

Nazwa (firma), adres Zamawiającego. 

Gmina Grodziec 

ul. Główna 17, 62-580 Grodziec,  

NIP 665-27-67-564 

Tel 63 248 55 00 

 
1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup kruszywa granitowego frakcji  0 – 31,5 mm w ilości ok. 900 ton. 

Przedmiotowe kruszywo musi spełniać wymagania przedstawione w normie PN-EN 13242 oraz 

posiadać odpowiednie atesty/certyfikaty. Kruszywo nie może zawierać żadnych zanieczyszczeń w tym, 

metali, szkła, materiałów niebezpiecznych. W przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa takich 

zanieczyszczeń Zamawiający żądać będzie ich usunięcia. Sprzedaż kruszywa obejmuje : załadunek, 

ważenie , transport oraz rozładunek na wskazanych przez Zamawiającego drogach/placach i miejscach 

na terenie gminy Grodziec. Wraz z każdym samochodem dostarczanego kruszywa Wykonawca 

zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu oryginalnych dokumentów WZ zawierających 

informację o ilości dostarczonego kruszywa.  Odbiór na drogach będzie się odbywać w godzinach pracy 

Urzędu Gminy Grodziec sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego. Dostawy realizowane będą na 

podstawie telefonicznych zleceń Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 48 h od daty zgłoszenia. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia przedmiotu zamówienia. 

 

2.  Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.11.2020 r. 

 

3.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:                                                                                                                                                                                                                                                       

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

a) posiadają uprawnienia  do  wykonywania określonej działalności  lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

b) posiadają wiedzę i doświadczenie; 

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym; 

d) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

4.  Miejsce oraz termin składania ofert: 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: ug@grodziec.pl lub 

też dostarczona osobiście na  adres: Urząd Gminy Grodziec ul. Główna 17, 62-580 Grodziec do dnia 

02.04.2020  r. do godz. 1200. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

 

 

 

mailto:ug@grodziec.pl


 

5. Kryteria oceny oferty. 

1) W celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przeprowadzi analizę 

złożonych ofert. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która zawierać będzie najniższą 

cenę brutto za 1 tonę.  

2) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, zamawiający zastrzega sobie prawo do 

skontaktowania się z Wykonawcami w celu uzupełnienia, wyjaśnienia lub doprecyzowania ofert. 

3) W przypadku złożenia ofert o tych samych cenach , Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 

w złożonych ofertach. 

4) Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

5) Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w PLN. 

 

6. Informacje dodatkowe. 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości zamówienia.  

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania. 

 7. Osoba upoważniona do kontaktu: 

Klinowski Przemysław 

tel.: 695 224 222 

tel.: 63 / 248 55 00 wew.21 

 

                                                                                                              

               

 

 

 

 

Wójt Gminy Grodziec 

/-/ Mariusz Woźniak 


