
 1 

 

 

 

Zapytanie ofertowe 
 

Gmina Brzeźnio z siedzibą ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio kieruje do Państwa 

zapytanie ofertowe w sprawie wykonania dostawy o wartości poniżej 30 000 euro 

(zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych). 

 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

 

dostawa tłucznia granitowego i mieszanki drogowej granitowej wraz z transportem  

i rozładunkiem na terenie Gminy Brzeźnio 

 

 

Kod CPV:  44.11.31.40-8    kamień drogowy 

Kod CPV: 60.00.00.00-8 usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) 

 

1) Przedmiot zamówienia obejmuje: 

Dostawę tłucznia granitowego i mieszanki drogowej granitowej wraz z transportem                       

i rozładunkiem we wskazane przez Zamawiającego miejsce na teren gminy Brzeźnio w ilości  

2 851,00 ton. 

 

Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: 

a) dostawa mieszanki drogowej granitowej obejmuje frakcję 0 – 31,5 mm w ilości 1 150 ton,  

b) dostawa tłucznia granitowego obejmuje frakcję   31,5 – 63 mm w ilości  1 701 tony.  

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana obowiązany jest przy pierwszej dostawie 

tłucznia dostarczyć niezbędne certyfikaty na w/w mieszankę drogową granitową i tłuczeń. 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest zaopatrywanie Zamawiającego od dnia podpisania umowy do 

30.11.2014r. w tłuczeń granitowy i mieszankę drogową granitową przeznaczone do remontu 

– bieżących napraw dróg będących własnością Gminy Brzeźnio. 

Zamówienie obejmuje również transport i rozładunek w/w przedmiotu zamówienia we 

wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie gminy Brzeźnio, w ilościach i terminach 

zależnych od potrzeb Zamawiającego.  

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego w terminie do 

3 dni od momentu zgłoszenia telefonicznego lub faxem. Dostawa realizowana będzie  

w godzinach od 8.00 do 18.00 w dni robocze od poniedziałku do soboty w uzgodnieniu  

z pracownikiem Zamawiającego. 

Minimalna jednorazowa  dostawa ok. 24,0 tony. 

Zamawiający zastrzega możliwość kontroli ilości dostarczonego kruszywa. 

 

2. Rodzaj zamówienia: dostawa  

 

3. Opis warunków udziału w postępowaniu  

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający następujące warunki udziału 

w postępowaniu: 

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie 

-  dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
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4. Miejsce realizacji zamówienia:  

Miejscowości na terenie Gminy Brzeźnio: Kliczków Kolonia, Pustelnik, Złotowizna, 

Rydzew, Stefanów Ruszkowski 

 

 

5. Termin realizacji usługi: 
 

od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2014 roku. 

 

6. Warunki płatności: 

1. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy wykonawcy po odbiorze robót  

w terminie do 7 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

 

 

2. Kryteria oceny ofert 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium cena. 

Wybrany zostanie wykonawca, który zaoferuje ofertę z najniższą ceną. 

 

3. Informacje dodatkowe: 

 

1) Wykonawca w formularzu ofertowym określi cenę brutto ogółem za całość 

zamówienia. 

 

2) Zamawiający wybierze ofertę cenową wykonawcy odpowiadającą wszystkim 

wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia  

i o najniższej cenie brutto za całość dostawy. 

 

3) Ofertę cenową (formularz ofertowy) należy złożyć w Urzędzie Gminy  

w Brzeźniu, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio, w formie pisemnej w sekretariacie, 

pok. nr 17. 

 

Opakowanie oferty 

Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami  

w nieprzezroczystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego  

i zawierającym oznaczenie:  

Oferta na zadanie pn.:  

Dostawa tłucznia granitowego i mieszanki drogowej granitowej wraz z transportem  

i rozładunkiem na terenie Gminy Brzeźnio 

i „Nie otwierać przed 15.09.2014 r. godz. 10.10” (poniedziałek) oraz adres Wykonawcy. 

 

 

 

4) Termin składania ofert:  

do dnia: 15.09.2014r. godz. 10.00 

 

 

6) Oferta  złożona po terminie składania ofert podanym powyżej nie będzie brana pod 

uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej.  

7) Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie podpisana 

umowa. 
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8) Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w imieniu 

Zamawiającego są:  

a) Andrzej Andrych – inspektor – w zakresie przedmiotu zamówienia 

tel.: 43 820-30-26 

faks: 43 820-36-71 

e-mail:  aandrych@brzeznio.pl 

 

b) Agnieszka Kołaczek – inspektor  - w sprawach dotyczących procedury zamówień 

publicznych 

tel.: 43 8203026 

faks: 43 8203671 

e-mail: akolaczek@brzeznio.pl 

 

 

 

 

Brzeźnio, dn. 09.09.2014r.       

 

Wójt Gminy 

/-/ mgr Dorota Kubiak 

Kierownik Zamawiającego   
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