
Rt.27t.2.15.202L Mińsk Mazowiecki, dnia 15.11.202L r

Zapytanie Ofertowe

Gmina Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, zaprasza do złożenia

oferty cenowej na wykonanie zadania pod nazwą:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki w sezonie zimowym
2O2u2022

w podziale na części:

część A: dla północnego obszaru Gminy,

część B: dla potudniowego obszaru Gminy,

część C: zimowe utrzymanie chodników usytuowanych wzdłuż dróg gminnych oraz ciągów pieszo

rowerowych/ścieżek rowerowych.

Postępowanie prowadzone jest przez Zamawiającego W trybie zgodnym z regulaminem

wewnętrznym Zamawiającego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień

publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Mińsk

Mazowiecki w sezonie zimowym 202L/2022. Zimowe utrzymanie dróg rozumiane jest jako

zapewnienie przejezdności oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanych

opadami śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością zimową jezdni. Przedmiot

zamówienia obejmuje również zimowe utrzymanie chodników usytuowanych wzdłuż dróg gminnych

oraz ciągów pieszo-rowerowych/ścieżek rowerowych.

Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (oPZ) zawiera załącznik nr 1do Zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez Wykonawcę w okresie od dnia 01 grudnia 2o2l r.

do 28 lutego 2022 r.

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed

upływem terminu składania ofert, wykonalico najmniej 1 usługę polegającą na zimowym utrzymaniu

drog przez okres co najmniej 4 miesięcy oraz przedstawią dowody, że usługi te zostaĘ wykonane

należycie. ocena spełnienia tego Warunku zostanie dokonana na podstawie załączonych dowodów

określających czy usługi zostały wykonane należycie'

ofertę należy sporządzić na załączonym Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do

niniejszego Zapytania.

ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym lub podpisem osobistym przez osobę



upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną

w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy, który w takim przypadku, musi przedstawić

pełnomocnictwo do Występowania w imieniu Wykonawcy oraz jego reprezentowania i zaciągania

zobowiąza ń fina nsowych.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązuje się do zawarcia

umowy z Zamawiającym zgodnej ze wzorem stanowiącym odpowiednio Załącznik Nr 3,4 i/lub 5 do

niniejszego Za pyta nia, w miejscu i terminie wskaza nym przez Zamawiającego.

Termin i miejsce składania ofert: 18.11 .202L r. do godz. 10.00

- na adres e-mail: zamowienia@minskmazowiecki.pl .

Termin otwarcia ofert: 18.11.Żo21r. godz. 10.30'

Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający Wyznacza:

- w sprawach merytorycznych: Pana Waldemara Zychowicza tel. (25) 756 25 L0,

e-mail: drogowiec@minskmazowiecki.pl
_ W sprawach proceduralnych - Panią Małgorzatę Kuczewską tel. (25|756 25 08,

e-mail: zamowienia @minskmazowiecki.pl

Zamawiający przyjmuje następujące kryteria oceny ofert:

C - jednostkowa cena ofertowa brutto

T - deklarowany czas gotowości sprzętu do użycia

Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczen ie:

Kryterium Waea [%] Liczba punktów Ipkt.]
jednostkowa cena ofertowa

brutto C

80% 80

dekla rowa ny czas gotowości
sprzetu do użvcia T

20% 20

Razem L00% 100

Ocena punktowa w kryterium C,,jednostkowa cena ofertowa brutto" zostanie dokonana na

podstawie sumy jednostkowych cen ofertowych brutto za wykonanie poszczególnych czynności

wskazanych przez Wykonawcę w danej pozycji, obliczona Wg Wzoru:

K = I (C'in/Corerty x ilość pkt' w danej pozycji)

gdzie:

I - suma

K - ilość punktów obliczona dla danej pozycji oferty

Cmin - najniższa cena brutto w zł dla danej pozycji spośród ofert badanych

Coferty - cena brutto w zł dla danej pozycji w ofercie badanej

Poszczególnym czynnościom (pozycjom) zamieszczonym W tabeli Formularza ofertowego

Zamawiający przypisał następującą maksymalną liczbę punktów:



lkm
Cena jednostkowa netto/brutto [zŁ1 km]

odśnieżanie odśnieżanie z posypywaniem

lub uszorstnieniem

posypywanie lub

uszorstnienie

A B C

I droga utwardzona

w I standardzie

6 15 8

') droga utwardzona

w II standardzie

6 t4 8

J droga

nieutwardzona w

III standardzie

5 t2 6

dla częściA:

dla części B:

dla częściC:

lkm
Cena jednostkowa netto/brutto [złll km]

odśnieżanie odŚnieŹanie z posypywaniem

lub uszorstnieniem

posypywanie lub

uszorstnienie

A B C

I chodnik t2 20 t2
az cląg pleszo-

rowerowy/Ścież:ka

rowerowa

8 20 8

Przez ,,pozycję" należy rozumieć przypisanie miejsca w tabeli Formularza ofertowego ze Względu na

oznaczenie wiersza: L,2lub 3 oraz oznaczenie kolumny: A, B, C.

Przykłady obliczeń:

dla częściA w pozycji: 3B (odśnieżanie z posypaniem/uszorstnieniem drogi nieutwardzonej w

standardzie lll): K3s = C6;n/Cey66, x 12

lkm
Cena jednostkowa netto/brutto [złl1 km]

odśniezanie odśnieżanie z posypywaniem

lub uszorstnieniem

posypywanie lub

uszorstnienie

A B c
I droga utwardzona

w I standardzie

6 15 I

) droga utwardzona

w II standardzie

6 14 8

J droga

nieutwardzona w

III standardzie

5 t2 6



dla części C w pozycji: 2A (odśnieżanie ciągu pieszo-rowerowego/ścieżki rowerowej):

K2s=C6;6/CetertyXS

Maksymalna łączna ilość punktóW możliwa do otrzymania dla kryterium C wynosi80 pkt.

Liczba punktów przyznawanych w kryterium T ,,deklarowany czas gotowości do użycia sprzętu"

zależna będzie od wskazania przez Wykonawcę:

a) od0,5hdo1,0h - T=20Pkt.
b) od1,0hdo1,5h - T=15Pkt.
c) od1,5hdo2,0h - T=10Pkt.
d) od2,0hdo2,5h - T=5Pkt
e) powyżej2,5h' T=0pkt.

Łączna ilość punktów dla ocenianej oferty będzie sumą punktów dla ocenianej oferty w kryterium C

(jednostkowa cena ofertowa brutto) i liczby punktów dla ocenianej oferty w kryterium T

(deklarowany czas gotowości sprzętu do użycia).

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów z sumy

wszystkich kryteriów. Uzyskane liczby punktów zaokrąglone będą do drugiego miejsca po przecinku.

Jeżeli złożone zostały co najmniej dwie oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający wezwie

Wykonawców którzy zloŻyli takie oferty do złożenia W terminie określonym przez Zamawiającego,

ofert dodatkowych. Ceny ofert dodatkowych nie mogą być wyższe niż ofert złożonych.

Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem

terminu składania ofert licząc od dnia składania ofert włącznie.

W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał

się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą z ofert pozostałych, bez

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w sprawie niniejszego Zapytania

ofertowego.
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