
GminoKolbuszowa
ul. Obrortc6w pokoiu zr,
36-t oo Kolbuszowa, wo| podkarpackie

zP.2-,71.,2.5.2020
Kolbuszowa, dnia 28.01,2020 r.

2IAPYTANtE OFERTOWE

na zadanre pn.:
"Transport 2u2la z elektrocieptowni w Mielcu na drogi gminne,,

l. Zamawiajqcy:

Gmina Kolbuszowa, ul' Obrofic6w Pokoju ',2r,36-too Kolbuszowa, woj. podkarpackie, tel, (17]t 2271-333;
f ax. (I7 ) 227 2 -9 39 ; wwWlglbqsz_q_Wa_pl

ll. Tryb udzielenia zam6wienia
zapytanie ofertowe

lll. Nazwa zadania:

Transport 2u2la z elektrocieplowni w Mielcu na drogi gminne.

lV. Rodzaj zamowienia:
usluga

V. Opis przedmriotu zam6wienia:

Przedmiot zam6wienia obejmuje transport mieszanki popiolowo-zuzlowej z elektrocieplowni w Mielcu
z s' ul' Wojska Polskiego 3,39-3OO Mielec. Transport 2u2la bqdzie odbywal siq sukcesywnrie zgodnie
z zapotrzebowaniem Zamawiajqcego iw trrrminach uzgodnionych z elektrocieplowniq na drggi gminne
zlol<alizowane na terenir3 gminy Kolbuszowa. Przewidywana iloSi mieszanki popiofouro-zuzlowej do
transportu w ciqgu 2020 roku to 50o,OO t. lirednia odlegto(i z Mielca na drogigminne to 70 km w jednq
strone' odbi6r mieszanki odbywa siq po wcze6niejszym uzgodnieniu zamawiajqcego z przedstawicielem
dostawcy ilo3ci z reguly 2 razy w tygodniu.

vt. Warunki udziafu w postqpowaniu:

O zlecenie ubiegai sit; moze Wykonawca, kt6ry:
- posiada zezwolenia na transport odpad6w,
- dysponuje minimum dwrcma samochodarrri do transportu odpad6w o ladownosci do 25t.
Na potwierdzenie spelnienia warunk6w udzialu wykonawca przedklada stosowne oSwiadczanie
(o6wiadczen ie zawa rte w to rm ula rzu ofe rto,wym ).

vll' Kryteria oceny ofert oraz informacja o wagach punktowych do poszczeg6lnych kryteri6w
oceny:

L' ZamawiajqcY przY wyborze ofenty bqdzie sig kierowat poni2szymi kryteriami okreSlonymi
w spos6b jedn'cznaczny i zrozumriaty, umozliwiajqcy sprawdzenie informacji przedsl;awianych
przez wykonawc6w.
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a) Nazwa kryterium: cena brutto
Waga kryterium: 100 %i

Opis sposobu obliczenia punkt6w:

C mfn
x roo%

C barl

gdzie

C min cena ofertowa brutto oferty najtariszej

C bad cena ofertowa brutto oferty badanej

W tym kryte'rium mo2na uzy:;kai maksymalnie 1OO punktow. przyznane punkty zostanE
zaokrqglone do dw6ch miejsc po przecinku.

Jezeli zlo2ono ofertq, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u zamawiajqcego obowiqzl<g
podatkowegc,zgodnie z przepisamio podatku od towar6w i usfug, zamawiajqcy w cetu ocen)/
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towar6w i uslug, kt6ry miafby
obowiqzek rctzliczy( zgodnie z: tymi przepisami. Wykonawca, skladajqc ofertg, informujer
zamawiajqce5lo, czY wyb6r oferty bqdzie prowadzii do powstania u zamawiajqcegq
obowiqzku podatkowego, wskarzujqc nazwq (rodzaj) towaru lub usfugi, kt6rych dostawa luLr

Swiadczenie bqdzie prowadzii do jego powstania, oraz wskazujqc ich wartoSi bez kwoty'
oodatku.

2, le2eli nie mo2na wybrai najkorzystniejszej oferty z uwagi na to,2e dwie lub uriqcej ofert:
przedstawia taki sam bilans ceny iinnych kryteri6w oceny ofert, zamawiajqcy sproS16d tychr

ofert wybierar ofertg z najni2szq cenE, a je2eli zostaty zlo2one oferty o takiej samej cenie,
zamawiajqcy wzywa wykonalvcow, kt6rzy zlo2yli te oferty, do zlo2enia w terminie,
okre6lonym przez zamawiajqcego ofert dodatkowych. Wykonawcy, sktadajqc oferty
dodatkowe, nie mogq zaoferowai cen wy2szych niz zaoferowane w zlozonych ofertach.

Vlll. Opis sposobu obliczenia ceny:

a) Podana cena musi byi wyra2ona w PLN (polski zfoty). Cena rnusi uwzglqdniad wszystkie
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nale2ytej oraz zgodnej z oborariqzujqcymi

prze pisa rn i rea I izacji przed m iotu za m6wien ia.

b) Warto5i,cferty nale2y podai netto i brutto z wyodrqbnieniem podatku VAT.

Warunki platno5ci:

Platno5i dol<onana bqdzie na podstawie faktury VAT, w terminie 30 dni od daty wptywu
poprawnie wyst,awionej faktury VAT do siedziby Zamawiajqcego po odbiorze przedmiotu

za mowie n ia. Za rnrawiajqcy przewid r.rje platnoScl poSred n ie.

X. Opis sposobu prz:ygotowania oferty:
1) Oferta powinna byd sporzqdzona na formularzu oferty stanowiqcym zafqcznik nr l do

niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty nale2y zalqczyt
a) Pelnornccnictwo do podpisania oferty (oryginal lub kopia potwierdzona zar zgodno6i

z oryginalem przez notarius;ra) wzglqdnie do podpisania innych dokument6w :skladanych

wrazz ofertq, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokument6w zfo2onvch

wraz z oferta

tx.

1,.
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2l Oferta winna byi napisana w jqzyku polskim, czytelnq
3) Wymagany ternrin zwiqzania z ofertq wynosi 60 dni.

siq wraz z uplywem terminu skladania ofert.

czcionkq w spos6b trwary.
Bieg terminu zwiqzania ofertq rozpoczyna

zawart

umowy

zobouriqzaniem

Xl. Miejsce, spos6b itermin skladania iotwarcia ofert:
oferty w papierowej formie pisemnerj nalezy przeslai na adres: Urzqd Miejski w Kolbuszowej,,ul' obror{c6w Pokoju 2t, g6-too Kolbuszowa lub zlo2y( w Urzqdzie Miejskim w Kolbuszowej,ul' obroric6w Pokojur 2L,36-100 Kolbuszowa - pok6j nr 13 (sekretariat) w terminie do tt,02.2020r.
do godziny 10:00' z dopiskiem na kopercie oferta na: Transpo rt2u2laz elektrocieplownivu Mielcu nadrogigminne.

Xll. Termin realizacji przedmiotu zamtiwienia:
- termin wykonania zamowienia: od podpisania umowy do2o.t2.2o2or.

xlll' lnformacja na temat zakazu powiqzaf osobowych lub kapitalowych - podstawy wyklluczenia
wykonawcy:

t' w celu uniLkniqcia konfliktu interes6w, zam6wienie nie mo2e byi udzielone prodmiotom
powiqzanym osollowo lub kapitato\^/o z zamawiajqcym.

2' Przez powiq-zania kapitalowe lub osobowe rozumie siQ wzajermne powiqzania miqdzy
zamawiajqcyrm luib osobami upowa;2nionymi do zaciqgania zobowiqzafi w imieniu zamawiajqcego
lub osobami wyllonujqcymi w imieniu zamawiajqcego czynnoSci zwiqzan e z przvgcttowaniern
i przeprowadlzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcq, polegajqce w szczegolnosci
na:

a) uczestnir:zeniu w sp6lce jako wsp6lnik sp6lki cywilnej lub sp6tki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej1'O% udziat6w lub akcji,
c) pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zar;zqdzajqcego, prokurenta,

petnomo,cnika.

d) pozostawaniu w zwiqzku mat2eriskim, w stosunku pokrewieristw;r lub powinowactwa w linii
prostej, pol<rewieristwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej rub w stosunku prrzysposobienia, opieki rub kurateri.

xlv' okreSlenie warunk6w istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego

t' Zamawiaiqcy wy'naga od wykonawcy kt6rego oferta zostanier wybrana, aby
z nlm umowg w sprawie zam6wienia pubricznego na warunkach okresronvch we wzor.:.e
stanowiqcym zarqcznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

2' Zakres Swiadr:zenia wykonawcy wynikaiqcy z umowy jest tozsam,y z jego
zawartym w ofercie.

3' Zamawiajqcy przeuuiduje w niniejsz\/m zapytaniu ofertowym mozliwo6i wprowadzenia zmian
w zawartej umowie w postaci jednoznacznych postanowieri umownych, kt6re okrr:Slajq ich

zakres w szczegolnoSci mozliwo6i zmiany wysoko6ci wynagrodzenia wykonawcy, ichararkt er oraz
wa runki wprowadz:enia zm ian.

4. Zakres, charakter oraz warunki wpro,wadzenia zmian w zawartej umowie.
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zmlana postanowieri Umowy w stosunku do tre6ci oferty wykonawcy jest mozliwa poprzez:
zmianq sposokru wykonania przedmiotu Umowy,
zmianq zakresu przedmiotu Umowy
zmianq wynagrodzenia Wykonawcy lub
zmianq terminu/termin6w okre6lonych w Llmowte,

a zmiany dokonywane sE w celu prawidlowej realizacji zadari objqtych przedmiotem umowy
i osiqgniqcia zamierzonych przezZamawiaiqcego rezurtatow/ce16w;

5' zmiana postantlwiefi Umowy \/v stosunku do treici oferty wykonawcy jes;t mozliwa
w sytuacji gdy:

1) Nastqpi zmiana powszechnie obowiqzujqcych przepis6w prawa w zakresie majqcym wplyw
na realizacjq przedmiotu zam6wienia powodujqca, ze realizacja przedmiotu Umowy
w niezmienionej postaci stanie siq niecelowa, Zmiana tych przepis6w musi wywierai
bezposredni wplyw na realizacjq przedmiotu umowy i mo2e prowadzic do modyfikacji
wylqcznie tych zapis6w umowy, do kt6rych siq odnosi,

2) wystqpiq uzasadnione przYcz'vnY spowodowane czynnikami niezaleznymi od wykonawcy,
kt6re majq wplyw na jako5i realizacji zam6wienia/ uniemo2liwiajq realizacjq zam6wienia w
pierwotnie o,kreSlony spos6b,

3) Zmiana ilo5cjdostaw bqdqcycl.r przedmiotem umowy,
6. Nie stanowiq zmiiany umowy nastqt)ujEce zmtany:

L) danych zwiqzanych z obslugq administracyjno-organizacyjnq umowy, w szczegolnosci
zmiana numeru rachunku banllowego,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych, numer6w Nlp, REGON, PESEL

4) bqdqce nastqpstwem sukcesji uniwersarnej dotyczqcej stron Umowy,
5 ) zm ia ny Fla rmo nogra m u rzeczo\r/o-fina nsowego przewidzia nego w Umowie.
6) wynikajqce ze zmian organizacyjnych po stronie Zamawiajqcego lub w,ykonawcy,

w tym w szczegolno6ci w jego struktu rze organizacyjnej.
7 ' wszelkie zmiany i uzupelnienia Umowy wymagajq uprzedniej akceptacji stron i formy

pisemnego aneksu, pod rygorem niewazno6ci, muszq byc dokonane przez umoco\/anych do
tego przedstawicieli obu stron. F'odpisanie aneksu do umowy powinno byi pollrzedzone
sporzqdzeniem protokolu koniecznoSci zawierajqcego min. istotne okolicznogci potw1erdzajqce
koniecznoii zawarcia aneksu ora,z przedstawienie ewentualnych zmian w wynaigrodzeniu
umownym.

8' Do umow w sprawach zam6wieri publicznych stosuje siq przepisy Kodeksu cywilnego.9' Umowa wymaga, pod rygorem nie'wazno5ci, zachowania formy pisemnej, chyba ze przepisy
odrqbne wymagajq formy szczeg6lnej.

XV. Podwykonawstwo

Za mawiajqcy do puszcza podwykonarvstwo. wykonawca moze powierzyi wykona n ie czqrsci
zam6wienia podwykonawcy.

XVl, lnformacja o nnoiliwojci skladania ofert czq5ciowych



Gmina Kolbuszowo
ul, Obrortc6w Pokoiu zt,
36-1 o o Kolbuszow a, w oi. P odkarpackie

Zamawiaiqcy nie dopuszcza mo2liwo6ci skladania ofert czq6ciowycn.

XVll. Informacja o zam6wieniach uzupelniajqcych:
Zamawiajqcy nie przewiduje mo2liwo5ci udzielenia zam6wied uzupelniajqcych

XVlll. Przeslanki odrzucenia oferty
Zamawiajqcy moze odrzucii ofertqr, je2eli:

1) jej tre5i nie bqdzie odpowiadai tre6ci zapytania ofertowego;
2) zostanie zlo2ona po terminie sktadania ofert;
3) bqdzie niewazna na podstawie odrqbnych przepis6w;

4) nie bqdzie zawierata wszystkich wymaganych przez Zamawiajqcego dokument6w lub
oSwiadcze6.

XlX. Uniewa2nienie postqpowania

Zamawiajqcy zastrzega mozliwoSi uniewai:nienia postqpowania w rrastqpujqcych okolicznojciach:
1) nie zlozono zadnej ofert;
2) cena najkorzystniejsza oferty p,rzewyzsza kwotg, ktdrq

na sfinansowanie tego zam6wienia;

3) wystApita istotna zmiana okoli,czno6ci powodujqca, ::e

wykonanie zam6wienia nie le2y lv interesie Zamawiajqcergo,
przewidziei;

Zamawiajqcy mo2e przzeznaczy(

prowadzenie postqpowania lub

czego nie mo2na byb wczeSnie.i

XX. Wyja6nienia treSci zapytania ofertowego
Ka2dy Wykonawca mo2e zwr6cii siq na piSmie do Zamawiajqcego o wyja6nienier ;zapytania

ofertowego.

Zamawiajqcy niezwlocznie udzieli wyjaSnieri, chyba ze proSba o wyjaSnienie wptynqla do
Zamawiajqcego na mniej ni2 4 dni przed terminem sktadania ofert.
Je2eli proSba o wyja5nienie wphlnqta na mniej niz 4 dni przed terminem otwarcia ofert
Zamawiajqcy nie bqdzie udzielal wyjaSnieri.

XXl. Zmiana zapytania ofertowego
Zapytanie ofertowe moze zostai zmienione przed uplywem terminu skladania ofert. Zerrnawiajqcy
przedlu2a termin skladania ofert o czas niezbqdny do wprowadzenia zmian w ofertach, je2elijest
to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmran.

XXll. Informacja o sposobie porozumieluania siq zamawiajqcego z wykonawcami, a takie wskazanfle

os6b uprawnionych do porozumiewania siq z wykonawcami
1, Komunikacja miqdzy zamawiajqcym a wykonawcami odbywa siq zgodnie z wyborem

zamawiajqcego za po5rednictwern operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2O'J.2 r. - Prawo pocztowe (j.t. D2.U.2018.2188 ze zm.l, faksu lub prrzy u2yciu

Srodkow komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2OO2 r.
o Swiadczeniu uslug drogq elektronicznq (j.t. D2.U.2019.I23 ze zm.l;
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2' Je2eli zamawiajqcy lub wykonawca przekazujq o6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za po6rednictwem l'aksu lub przy uzyciu 5rodk6w komunikacji el,ektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2oo2 r. o Swiadczeniu uslug drogq elektronicznq, kazda ze
stron na 2qdanie drugiej strony niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Zamawiajqcy uznaje, ze:

pismo przeslane faksem na numer podany przez

- pismo przeslane pocztE r:lektroniczna na

Wykonawcq lub Zamawiajqcegcr

adres podany przez Wykonawcq luLr
Zamawiajqcego

pismo przeslane pocztQ na adres podany przez wykonawcq rub Zamawiaiqcego
zostalo dorqczone w spos6b umozliwiaiqcy zapoznanie siq z tresciq pisma.

4' Korespondencja otrzymywana i przekazywana pocztQ elektronicznq powinna zawierat skan (lub
zdiqcie) pisma z datq i podpisem przedstawiciela wykonawcy lub Zamawiaiqcego.

5' Wykonawca moze pisemnie, faksem lub e-mail zwroci(, siq do zamawiajqcego o rru\rjaSnienie
tresci zapytania ofertowego: fax. 17 2272 939, e-mail: zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl
Osoby uprawnione do porozumienia siq z wyKonawcamt:
- El2bieta Lis - sprawy merytoryczne -tel. 17 227r 333, od poniedziatku do piqtku
w godz. od 8:00 - i.5:00.
- Ewelina Wilk - procedura zam6wiienia publicznego, e_mail:
zam6wienia.publiczne@ekolbuszovr;a.pl, tel. (17)2271,-333, wew, 350 od poniedzialkur do piqtku
w godz. od 8:00 - i.5:00.

XXlll. Zamawiajqcy zastrzega sobie prarvo odstqpienia od podpisania umowy w przypadliu, kiedy
zaoferowana cena bqdzie wyzsza ni2 zaplanowane Srodki na realizacjq przedmiotowego
zam6wienia.

XXIV. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do zqdania wyjaSnieri tre(ci oferty i zlozonych dokurment6w
oraz bqdzie mial prawo wezwai do uzupelnienia wymaganych dokument6w, jezeli rrie zostanq
zlozone lub bqdq zawierai blqdy.

W przypadku, kiedy najtarisza oferta nie bqdzie wymagai wyjaSnienia lub uzupelnienia
dokument6w, a wyjaSnienie lub uzupelnienie dokument6w przez pozostafych oferent6w nie
bqdzie mialo wplywu na rozstrzygniqcie postqpowania Zamawiajqcy nie bqdzie lvzywal do
wyja6nienia lub uzupelnienia przedlozonej dokumentacji.

XXV. Rozstrzygniqcie postqpowania i zlecenie realizacji zam6wienia:
W wyniku rozstrzygniqcia postqpowania zostanie podpisana umowa z wybranym W'ykonawcq.
Zlo2enie oferty w oparciu o przednniotowe Zapytanie ofertowe oznacza pelnq ibezw,arunkowq
akceptacjq przez Oferenta wszystkich postanowieri zawartych w nin. Zapytaniu,
Jezeli w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia, nie mozna dokona6 wyboru oferty
najkorzystniejszej ze wzglqdu na to, ze zostaty zlo2one oferty o takiej samej cenie, zarnawiajqcy
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wzywa wykonawc6w, ktorzy zkt2yli te oferty, do zlozenia w terminie okresl<lnym prze:z
za mawiajqcego ofert dodatkowych.
wykonawcy, skladajqc oferty dodatkowe, nie mogq zaoferowae cen wyzszych ni2 ziaoferowan€)
w zlozonych ofertach.

Zamawiajqcy zawiadomi e v,"1borze najkorzystniejszej oferty wszystkich uczestnik6w
postqpowania.

XXVI' Dokument, kt6rego wz6r stanouri zalqcznik do niniejszego zapytania ofertowego musi byi
sporzqdzony zgodnie z tym wzoretm.

f' Kfauzula informacyjna z art, 13 RoDo do zastosowania przez zamawiajqcych w celu
zwiqzanym z postepowaniem o ucrzierenie zam6wienia pubricznego
Zgodnie z art. 1'3 ust. 1 i 2 rozporzzldzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (uE) 2ot6/67g z dnia
27 kwietnia 20L6 r. w sprawie or:hrony os6b fizycznych w zwiqzku zprzetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (o96lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. urz. uE L 119 2o4.o5.2ct16, str. L),
dalej,,RODO", informujq, ze:

1' Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzqdzie Miejskim
w Kolbuszowej jest: Burmistrz Kolbuszowej; ul. obroric6w pokoju 21.,36-1,00 Kolbuszowa.

2' Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Kolbuszowa jest pani: Lucyna Wyka
ul. Piekarska i-5

36-100 Kolbuszowa

e-mail: rodo @ekolbuszowa.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwerrzane bqdq na podstawie art.6 ust. 1lit. c RoDo w celu
zwlazanym z postqpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego /dane identyfikujqce

postQpowanie: nazwa zadania: ,,Transport 2u2la z elektrocieplowni w Mielcu na drogi gminne,,
2P.27 1.2,5.2020 prowadzone w trybie zapytan ia ofertowego.

3' odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bqdq osoby lub podmioty, kt6rym udo,stqpniona
zosta nie dol<umentacja postqpowania;

4' Pani/Pana dane osobowe bqdq ;crzechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakoriczenia
postqpowania o udzielenie zam6lvienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4lata, okres
przechowywania obejmuje caly cz;ls trwania umowy;

5' obowiqzek podania przez Paniq/Pana danych osobowych bezpoSrednio pani/pana dotyczqcych
jest wymoglem ustawowym okre:ilonym w przepisach ustawy pzp, zwiqzanym z uclzialem w
postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje niepodania okre6lonvch
danych wynikajq z ustawy pzp;

6' w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bqdq podejmowane,w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7. Posiada Pani/Pan:

-na podstawie art. 15 RoDo prawo dostgpu do danych osobowych pani/pana dotyczqcyr:h;
-na podstawie art. L6 RODo prawo do sprostowania Pani/pana danych osobowych;
-na podstawie art. 18 RoDo prawo 2adania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zaslrze)eniem przypadk6w, o kt6rych mowa w art. 1g ust. 2 RoDo;
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-prawo do wniesiqnia skargi do Prezesa Urzqdu ochrony Danych osobowych, gdy uzna pani/pan,
ze przetwarzaniq danych osobowych pani/pana dotyczqcych narusza przepisy RoDO;

B. Nie przysluguje p{ni/panu:

-w zwiqzku z art' I'N ust' 3 lit. b, d lub e RoDo prawo do usuniqcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art.20 RoDo;
-na podstawie artr 21 RoDo prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osoborwych , gdvi

podstawq prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODo.

Zalqczniki:

- Zalqcznik nr L - formularz oferty
- zalqcznik nr 2 - projekt urhowy


