
 

 

Chorzów, 12 października 2020r. 

Nr sprawy GI/ZP/7045/033/000/20  
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie, w związku z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, zwraca się z zapytaniem ofertowym na: 

„Rozmieszczenie skrzyń na piasek oraz uzupełnianie ich piaskiem wraz z dostawą piasku na 

terenie miasta Chorzowa” 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

1) Przedmiotem zamówienia jest „Rozmieszczenie skrzyń na piasek oraz uzupełnianie ich 

piaskiem wraz z dostawą piasku na terenie miasta Chorzowa”. 

2) Zamówienie obejmuje rozmieszczenie 23 szt. skrzyń na piasek o pojemności 150 kg każda 

wg Załącznika Nr 2 oraz uzupełnienie ich piaskiem wraz z dostawą piasku. 

3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14211100-4. 

4) Dodatkowe wyjaśnienia udziela mgr inż. Dariusz Wojciechowski tel: 32 241 42 42 lub 

603 547 866. 

2. Termin realizacji zamówienia: od 03.11.2020r. do 15.04.2021r. 

3. Warunki udziału w postępowaniu: 

1) Wykonawca musi dysponować samochodem dostawczym umożliwiającym przewożenie 

materiałów sypkich oraz skrzyń na piasek w ilości min.1 szt. 

2) Dostarczany piasek musi być piaskiem przeznaczonym do celów budowlanych. 

W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Wykonawca złoży stosowne 

oświadczenie i poda niezbędne informacje (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego 

zaproszenia). 

4. Kryteria oceny ofert: 
 

KRYTERIUM ZNACZENIE 

Cena oferty brutto 100% 

 

Punkty będą przyznawane wg następujących zasad: 1% = 1 punkt. 

a) Kryterium ceny: 

 Oferta z najniższą ceną brutto = 100 pkt. 

 Punkty pozostałych ofert liczone będą wg proporcji matematycznej z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku: 
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Pc= (Cn/Cb) x 100 

gdzie: 

Pc – ilość punktów w kryterium cena 

Cn - najniższa cena brutto występująca w ofertach 

Cb - cena brutto wskazana w rozpatrywanej w ofercie 

5. Inne istotne informacje: 

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącym 

integralną część niniejszego zaproszenia (załącznik nr 3). 

6. Sposób przygotowania oferty. 

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (załącznik nr 1). Ofertę sporządzić 

należy w języku polskim, w formie pisemnej na komputerze, nieścieralnym atramentem lub 

długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. 

7. Sposób obliczenia ceny. 

1) Formą wynagrodzenia za usługę stanowiącą przedmiot zamówienia zgodnie ze wzorem 

umowy jest wynagrodzenie kosztorysowe. 
2) Wykonawca podaje cenę kosztorysową wyliczoną na podstawie kosztów jednostkowych 

wskazanych w ofercie w oparciu o kalkulację własną. 
3) Zamawiający przewiduje rozliczenie z Wykonawcą w złotych polskich. 
4) Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadomy wszystkich wymagań i zobowiązań 

wyrażonych bezpośrednio, czy też sugerowanych, objętych każdą częścią niniejszego 

zaproszenia i że stosownie do nich wycenił swoją ofertę. 

8. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@mzuim.chorzow.eu lub złożyć 

osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego. 

9. Termin złożenia oferty. 

Ofertę proszę złożyć do dnia 19.10.2020 r. do godz. 15:00 

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

11. Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania w każdym wypadku bez podania przyczyn. 

12. Zamawiający dopuszcza przeprowadzanie negocjacji z wykonawcami. 

 

 

 

p.o. Dyrektor MZUiM 

 

 
 

Wojciech Osadnik 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez MZUiM w Chorzowie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 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. Więcej informacji na bip.mzuim.chorzow.eu, tablicy informacyjnej lub 

bezpośrednio u pracownika MZUiM Chorzów. 
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