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e-mail: gstik@biesiekierz.eu 

tel. 943 180 947;  fax.  943 180 947 
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Biesiekierz, 24 lutego 2021 roku 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 

pkt 1 Pzp 
 

Zamawiający – Gminne Służby Techniczne i Komunalne w związku z prowadzonym 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł netto 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn. Dostawa płyt drogowych typu JOMB 

w ilości 300 sztuk uwzględniając następujące warunki: 

  

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 

Gmina Biesiekierz – Gminne Służby Techniczne i Komunalne 

Biesiekierz 103  

76 – 039 Biesiekierz 

NIP 4990527492 

 

Godziny urzędowania: 

poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00 

 

tel. +48 94 3180947 

faks +48 94 3180947 

adres e-mail gstik@biesiekierz.eu  

strona internetowa http://gstik.biesiekierz.pl/bip/ 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

1. Rodzaj zamówienia: dostawa 

2. Kod CPV: 44113800-3 Materiały do układania nawierzchni drogowych 

3. Oferowane płyty drogowe wielootworowe typu „JOMB” muszą spełniać następujące warunki:  

1) wymiary: 

 grubość płyt 125 mm, 

 szerokość płyt 750 mm, 

 długość płyt 1000 mm, 

 powierzchnia 1 płyty 0,75 m, 

 ciężar płyty min. 175 kg, 

2) beton klasy min. C 35/45, 

3) podwójnie zbrojone - grubość drutów siatki zbrojeniowej min. 6 mm, 
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4) kształt otworów owalny. 

4. Oferowane płyty muszą spełnić dodatkowo wymagania normy PN-EN 1339:2005, a w 

szczególności: wytrzymałość na zginanie i obciążenia niszczące klasa 3/U. fch śr> 5MPa, Rmin >4,0. 

Klasa wytrzymałości betonu C 35/45. 

5. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do dnia 30 marca 2021 roku. 

 

IV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Przez cenę oferty należy rozumieć cenę brutto za dostawę 1 sztuki płyty. 

2. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do 

całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym dostawę płyt do siedziby 

Zamawiającego. Cena za realizację przedmiotu zamówienia jest stała i nie ulega zmianie w trakcie 

realizacji umowy.  

 

V. OPIS KRYTERIUM WYBORU OFERT 

 

Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie jednym kryterium cena – 100%, która 

dokonywana będzie w niżej określony sposób: 

a) maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: C = 100 pkt; 

b) oferta z najniższą oferowaną ceną „CN” otrzyma 100 pkt; 

c) każda inna oferta „COB” otrzyma ilość punktów wynikającą z wyliczenia wg wzoru: 

 


 C

 C

OB

NC 100 (maksymalna liczba punktów w ocenianej pozycji) 

 

gdzie: 

C - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena 

CN - najniższa zaoferowana cena spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu  

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej  

 

VI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY  

1. Ofertę składa się w formie pisemnej lub elektronicznej.  

2. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, osobę reprezentującą Wykonawcę zgodnie z 

zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze, osobę uprawnioną do 

reprezentowania Wykonawcy albo osobę działającą na podstawie pełnomocnictwa. 

3. Termin złożenia oferty: 1 marca 2021 roku, godz. 15.00. 

4. Miejsce złożenia oferty:  

a) pisemnej – Gminne Służby Techniczne i Komunalne, 76 – 039 Biesiekierz 103; w zamkniętej 

kopercie z dopiskiem: Oferta na dostawę płyt drogowych typu JOMB w ilości 300 sztuk; 

b) elektronicznej – gstik@biesiekierz.eu ; w tytule maila należy wskazać: Oferta na dostawę płyt 

drogowych typu JOMB w ilości 300 sztuk 

5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  
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7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji w celu ustalenia 

ostatecznej ceny z wybranymi wykonawcami, którzy złożyli oferty zawierające cenę oraz spełniają 

wymagania w zakresie właściwości przedmiotowej zamówienia.  

 

VII. OTWARCIE OFERT 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 marca 2021 roku, do godz. 12.00. w siedzibie Zamawiającego. 

 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert bądź po podpisaniu 

umowy. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

 

IX. WYNIK POSTĘPOWANIA 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi 

Wykonawców poprzez umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo zakończenia niniejszego postępowania bez wybierania 

którejkolwiek z ofert. 

 

X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI  

1. W prowadzonym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać 

się może za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 

r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2188, z 2019r., poz. 1051 i 2005), osobiście, za 

pośrednictwem posłańca, faksu lub poczty elektronicznej. 

2. W przypadku przesyłania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faksu lub e-

maila, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie powinna potwierdzić fakt ich otrzymania. 

3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 

p. Jan Rodak – Kierownik GSTiK, Biesiekierz 103, 76 – 039 Biesiekierz; tel. +48 94 3180 947, 

505 785 405 adres e-mail: gstik@biesiekierz.eu 

 

 

Kierownik GSTiK 

/-/ 

Jan Rodak 
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