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Żuromin, dnia 19 sierpnia 2021 r .             

Znak sprawy IBGKiOŚ.271.1.255.2021  

                        

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

o udzielenie zamówienia o wartości zamówienie do 130 000,00 zł 

 

1. Zamawiający: 

 Gmina i Miasto Żuromin zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września  2019 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz Regulaminem Udzielania Zamówień 

publicznych w UGiM Żuromin, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł zatwierdzonym 

Zarządzeniem nr 7/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11 stycznia 2021 r., zaprasza do 

złożenia ofert na realizację zadania dotyczącego „Zakupu i dostawy soli drogowej”.   

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa soli kamiennej drogowej luzem bez opakowania 

niebrylującej w ilości 75 ton. 

Oferta winna zawierać cenę jednostkową brutto za 1 tonę soli wraz z dostawą do  miejsca 

magazynowania tj. Żuromin ul. Przemysłowa 10 oraz wartość ogółem zamówienia. 

Oferowana sól musi posiadać aktualną opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz atest 
Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. 

                    

3. Termin realizacji zamówienia:  

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót do dnia 10.09.2021 r. 

 

4. Warunki płatności:  

 Płatne po wykonaniu przedmiotu zamówienia, protokolarnym odbiorze oraz prawidłowym 

wystawieniu i dostarczeniu faktury w terminie do 30 dni. 

Dane Zamawiającego:  

Gmina i Miasto Żuromin  

Plac Józefa Piłsudskiego 3,  

09-300 Żuromin  

NIP: 511 027 02 69. 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu: 

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 

spełniają warunki udziału w postępowaniu; 

2) Posiadają kompetencję i uprawnienia niezbędne do prowadzenia określonej działalności; 

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie informacji zawartych 

w  dokumentach złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą. 
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6. Warunki wykluczenia z postępowania: 

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo 
z Zamawiającym. 
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: 
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

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

pełnomocnika; 

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa                  

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

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 

Wykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: 

Oświadczenia o braku powiązania osobowego lub kapitałowego zgodnie z treścią załącznika nr  3 do 

zapytania ofertowego. 

 

7. Odrzucenie oferty: 

Odrzuceniu podlegają oferty: 

- których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 

- złożone przez oferenta nie spełniającego warunków określonych w zapytaniu ofertowym, 

- złożone po terminie składania ofert, 

- złożone przez oferenta wykluczonego z postępowania, 

- złożone w sposób niezgodny z treścią zapytania ofertowego, 

- których Wykonawca nie uzupełnił lub nie złożył wyjaśnień w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, 

- jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę w postępowaniu.  

 

8. Kryteria oceny ofert 

 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:  

8.1. Kryterium oceny ofert - waga kryterium 100% 

 

8.2. Dla kryterium „cena oferty brutto” zostanie zastosowany następujący wzór: 

 Zamawiający dokona oceny na podstawie zaoferowanej przez Wykonawcę ceny oferty brutto 
podanej w formularzu– załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego. Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch 
miejsc po przecinku liczbę punktów wynikających z działania:    
 

  najniższa cena oferty brutto   

Liczba punktów   = ........................................ x 100 %  x 100 

  cena brutto oferty badanej.   

8.3. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium to 100 punktów. 

           

9. Miejsce i termin złożenia oferty:  
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9.1. Ofertę należy złożyć na adres:  

Urząd Gminy i Miasta Żuromin Pl. Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin,  
Sekretariat Urzędu - pokój nr 17, w  terminie do dnia 27.08.2021 roku, do godz. 900 

 

9.2. Termin otwarcia ofert: 

 Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin, Pl. Piłsudskiego 3,   
09-300 Żuromin, pok. Nr  36, dnia 27.08.2021 roku, do godz. 930 

 

10. Sposób przygotowania oferty:  

 Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej złożyć Zamawiającemu  
w zamkniętej kopercie. Ofertę należy opatrzyć opisem:  
„Oferta na realizację zadania pn. „Zakupu i dostawy soli drogowej”. Nie otwierać przed terminem 

otwarcia ofert 27.08.2021 r. godz. 930. 

 

11. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej lub formy elektronicznej, przy czym 

do złożenia oferty wymagana jest forma pisemna. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny 

bądź zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert. 

13. Opis sposobu udzielania wyjaśnień: 

Wszelkie pytania dot. zamówienia należy kierować na adres: Urząd Gminy i Miasta Żuromin 

Pl. J. Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin lub e-mail: budownictwo@zuromin.info . W uzasadnionych 

przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania 

ofertowego oraz wydłużyć termin składania ofert. Każda zmiana staje się integralną częścią 

zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę treści zapytania ofertowego Zamawiający niezwłocznie 

przekaże wszystkim wykonawcom do których zapytanie zostało skierowane. 

14. Termin związania ofertą- 30 dni 

15. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty 

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający prześle do wszystkich 

potencjalnych wykonawców do których zostało skierowane zapytanie ofertowe. Z Wykonawcą, 

którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zawrze umowę o udzielenie 

zamówienia.  

W przypadku uchylenia się Wykonawcy od podpisania umowy Zamawiający ma prawo dokonać 

wyboru innego oferenta spośród złożonych ofert.  

16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uzupełnienia brakujących dokumentów.  

W przypadku gdy do oferty nie zostały załączone wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia 

lub są one niezgodne z zapytaniem ofertowym, Zamawiający wezwie do uzupełnienia przy czym 

wezwanie kierowane jest tylko do Wykonawcy którego oferta jest najkorzystniejsza. Brak uzupełnienia 

dokumentów lub oświadczeń we wskazanym przez Zamawiającego terminie spowoduje odrzucenie 

oferty.  

17. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że: 

Administrator danych 
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Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin  
z siedzibą: Plac Józefa Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin, telefon 23 657 25 58, e-mail: 

ugimz@zuromin.info  

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

- wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO);  

- realizacji zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej administratorowi ( art. 6 ust.1 lit e RODO); 

- zawarcia i wykonania umowy ( art. 6 ust.1 lit b RODO) . 

Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: 

Celem przetwarzania danych osobowych jest wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Zakupu i dostawy 

soli drogowej”.  

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy i 

Miasta Żuromin, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł zatwierdzony zarządzeniem nr 

7/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dn. 11.01.2021 r. 

Przekazywanie danych osobowych 

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazywać 
podmiotom, z którymi mamy stosowne umowy o współpracy.  
W szczególności: 

- podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu 
naszych czynności; 

- obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia 
teleinformatyczne; 

- podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz pomoc prawną; 

- innym administratorom danych przetwarzających dane we własnym imieniu; 

- podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, 
prawnych, alimentacyjnych, świadczeń wychowawczych – w zakresie w jakim staną się 
administratorem danych. 

Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do 
krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Norwegię, Liechtenstein i Islandię) 
Okres przechowywania danych  

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, 
w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 
Prawo dostępu do danych osobowych 

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania*, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO)**, 
przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. 

Prawo wniesienia skargi 

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli 
uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. 
Konsekwencja niepodania danych osobowych: 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy. Przy czym podanie 

danych jest:  

- obowiązkowe, jeżeli tak zastało to określone w przepisach prawa; 

- dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy. 
Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub 

niezwarcie umowy. 

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 




