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        Sadowne, 5 listopada 2018 r. 
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Zapytanie ofertowe 

,,Wyposażenie PSZOK w Sadownem”  

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

 

Gmina Sadowne  

ul. Kościuszki 3 

07-140 Sadowne 

Telefon:  (25) 675 34 61, fax: (25) 675 33 08 

Strona: www.bip.sadowne.pl 

E-mail: inwestycje@sadowne.pl  

 

 

II. Tryb  

 

Zamówienie o wartości powyżej 50 000 zł netto prowadzone zgodnie z Wytycznymi  

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie Punku Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych w Sadownem. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

- kontener typu KP 7, wersja odkryta, o pojemności ok 7 m
3
, przeznaczony do składowania 

odpadów, dostosowany do transportowania  samochodami z osprzętem hakowym,  

bramowym lub z uchwytem uniwersalnym hak łańcuch, 

- 2 kontenery typu KP 7, wersja zakryta, o pojemności ok 7 m
3
, przeznaczone do składowania 

odpadów, dostosowane do transportowania  samochodami z osprzętem hakowym,  

bramowym lub z uchwytem uniwersalnym hak łańcuch, 

- pojemnik na odpady i surowce wtórne o pojemności 1100 litrów, z kółkami umieszczonymi 

po bocznych stronach, zamykany szczelną pokrywą od góry, maksymalne wymiary: 

wysokość 1,5 m, szerokość 1,2 m, długość 1 m, 

- 2 pojemniki na odpady i surowce wtórne o pojemności 240 litrów, 2-kołowe, z pokrywą, 

maksymalne wymiary: wysokość bez pokrywy 1,1 m, szerokość 0,6 m, głębokość 0,8 m, 
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- 2 pojemniki o pojemności 60 litrów na odpady niebezpieczne i odpady medyczne, 

wykonane z wysokiej jakości materiałów (tworzyw sztucznych) gwarantujących pełne 

bezpieczeństwo przed wydostaniem się odpadów do środowiska, szczelna pokrywa  

z otworem wrzutowym, 

- 2 beczki z tworzywa sztucznego o pojemności 120 litrów, wykonane z wysokiej jakości 

polietylenu, odporne na wszelkie warunki atmosferyczne, wyposażone w szczelną 

pokrywę z uszczelką i pierścieniem zaciskowym uniemożliwiającym rozlanie lub 

rozsypanie zawartości beczki, 

- zestaw pojemników na świetlówki  w trzech długościach 60 cm, 120 cm i 180 cm, 

pojemniki zamykane, z gąbkowymi przekładkami w środku, chroniącymi przed rozbiciem, 

wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie słoneczne oraz niskie 

temperatury, 

- pojemnik na zużyte baterie o pojemności 40 litrów, z tworzywa przyjaznego środowisku, 

uniwersalny otwór, który umożliwia wrzucanie baterii różnych typów, maksymalne 

wymiary: waga 8 kg, wysokość 80 cm, 

- pojemnik na akumulatory o pojemności 500 litrów, wykonany z polietylenu, konstrukcja 

umożliwiająca wielowarstwowe składowanie, maksymalne wymiary: wysokość 1 m, 

szerokość 1,2 m, 

- wózek ręczny podnośnikowy przeznaczony do obsługi niskich regałów paletowych oraz 

rozładunku i załadunku samochodów ciężarowych o niewielkiej rotacji palet, wyposażony 

w wysuwny maszt, który ułatwia pokonywanie niskich przejść, przystosowany  

do  podnoszenia ładunków  o masie 1000 kg  przy wysokości podnoszenia do 1000 mm 

oraz 550 kg przy wysokości podnoszenia do 2500 mm. Minimalna długość wideł  

1100 mm, 

- podnośnik pneumatyczny o maksymalnym udźwigu od 2 do 2,5 ton, 

- platformowa waga przemysłowa do 150 kg,  

- kosz siatkowy na ZSEE metalowy o pojemności 0,8 m
3
, 

- 4 regały ocynkowane o wymiarach 180 x 90 x 40 cm, półki z blachy ocynkowanej  

o nośności do 90 kg, połączenia śrubowe, wzmocnienie łączeń z użyciem trwałych 

płaskowników, 

- zestaw narzędzi do wyposażenia warsztatu (m.in. stół, imadło ślusarskie, wiertarka, zestaw 

narzędzi ręcznych, wyposażenie bhp, gaśnice ABC, apteczka pierwszej pomocy, miotła, 

łopata do śniegu). 

  

Wszystkie pojemniki powinny odznaczać się solidną i trwałą jakością wykonania  

i nie wymagać konserwacji. 

Dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, wolny od wad 

fizycznych i prawnych, oryginalnie zapakowany. 

Dostarczone wyposażenie będzie posiadało oznakowanie CE i stosowne atesty. Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć je Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania końcowego 

protokołu odbioru. 
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Nazwy materiałów i urządzeń lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów służą 

jedynie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów 

techniczno-użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązania, 

nie są one w żaden sposób wiążące przyszłego Wykonawcę do ich stosowania. 

Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach 

techniczno-użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów  

i urządzeń zaproponowanych w dokumentacji.  

 

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami 

prawa. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność z warunkami technicznymi  

i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia minimum 24-miesięcznej gwarancji na każdy  

z zakupionych towarów . 

 

Kody CPV: 

34000000-7 – sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu 

34900000-6 – różny sprzęt transportowy 

38311200-0 – elektroniczne wagi techniczne 

39141100-3 – regały magazynowe 

 

 

IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 20.12.2018 r. 

 

 

V. Opis sposobu przygotowana oferty 

 

1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza 

ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do Ogłoszenia.  

2. Do formularza ofertowego należy dołączyć wypełniony kosztorys ofertowy. 

3. Oferta i wszystkie załączniki powinny być sporządzone w języku polskim i napisane 

pismem maszynowym, za pomocą komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, 

nieścieralnym.  
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VI. Miejsce oraz termin składania ofert 

 

1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie, należy złożyć w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd 

Gminy Sadowne ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne, pokój nr 18, lub na pocztą 

elektroniczną na adres: inwestycje@sadowne.pl, nie później niż do dnia 14.11.2018 r.  

do godz. 12
00

. 

2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone po upływie terminu do składania ofert.  

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2018 r. po upływie terminu składania ofert. 

 

 

VII. Kryteria wyboru oferty 

 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

- cena brutto – 90% 

- okres gwarancji – 10% 

2. Punktacja ceny kolejnych ofert odbędzie się według następujących obliczeń: 

                                                  Cena najtańszej złożonej oferty  

                                 A = ------------------------------------------------------- x 90  

                                                          Cena badanej oferty  

 

 

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała 

wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki 

stawiane przez Zamawiającego (m.in. dostawę, transport). 

 

3. Punktacja okresu gwarancji ofert odbędzie się według następujących obliczeń: 

                                      okres gwarancji i rękojmi w ofercie ocenianej 

              B = ------------------------------------------------------------------------------------------ x 10 

                           maksymalny okres gwarancji i rękojmi spośród złożonych ofert 

4. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego 

wzoru:  

S = A +B 

gdzie:  

S – całkowita liczba punktów,  

A – punkty uzyskane w kryterium cena,  

B – punkty uzyskane w kryterium okres gwarancji.  
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VIII. Opis wymagań stawianych Wykonawcy 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

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

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, 

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia, 

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

2. Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu powyższych warunków. 

3. W celu potwierdzenia powyższych warunków, Wykonawca przystępujący do niniejszego 

postępowania zobowiązany jest złożyć oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2  

do Zapytania ofertowego. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia mogą spełniać w/w 

warunku udziału w postępowaniu łącznie. W takim przypadku Wykonawcy składają jedno, 

wspólne oświadczenie o spełnienia warunków. 

5. Oceny spełnienia w/w warunków Zamawiający dokona zgodnie z formułą „spełnia – nie 

spełnia", w oparciu o informacje zawarte w złożonym oświadczeniu. 

 

 

IX. Informacje na temat zakresu wykluczenia 

 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec 

którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość. 

2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia także Wykonawcę 

powiązanego z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 

rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi  

do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi  

w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić 

uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności 

pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
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3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa: 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 3 do Zapytania 

ofertowego; 

b) aktualny wydruk z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, uzyskany nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, każdy z Wykonawców składa 

dokumenty o których mowa w ust. 3 powyżej. 

5. Oceny braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy Zamawiający dokona zgodnie  

z formułą „spełnia — nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w złożonych 

oświadczeniach / dokumentach. 

 

 

X. Dodatkowe informacje 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

2. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 

4. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 

    Katarzyna Wiechowska              tel. 25 675 34 61             e-mail: inwestycje@sadowne.pl  
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