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                                                                                          Ostrów Mazowiecka  30-04-2018r. 

 

            Działając na podstawie  zarządzenia wewnętrznego nr 9/2016 z dnia 14-10-2016r. w 

sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, poniżej kwoty wyrażonej w art.4 pkt 8 

ustawy Pzp. Dział Logistyki i Usług Technicznych w/m zwraca się z Zapytaniem Ofertowym. 
 
 

 

 

                                          Zapytanie ofertowe 

        „ Usługa kruszenia betonu” 

I. Opis przedmiotu zamówienia, wymagania oraz terminy:                                                                                            

1. Kruszenie około 700Mg betonu - 

-cena  Ostrów Mazowiecka baza Zamawiającego  

- podajemy cenę za kruszenie 1Mg gruzu  przy wstępnym założeniu ilości podanej w pkt.1. 

- ilość kruszonego gruzu jest szacowana wstępnie i może ulec zmianom, przy założeniu 

niezmienności ceny. 

- termin wykonania zamówienia 7 dni po otrzymaniu zamówienia 

-termin płatności do 30 dni od daty wystawienia faktury 

- przy szacowaniu ceny, Oferent powinien skalkulować wszystkie koszty:(np.:załadunek, przewóz  

i ustawienie maszyny, kruszenie) 

II. Termin i sposób przygotowania i złożenia oferty:  

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na „Formularzu oferty” stanowiącym Załącznik nr 1 

do niniejszego zapytania  w terminie do dnia 07-05-2018r. do godz. 10.00 (liczy się data i 

godzina wpływu) w siedzibie zamawiającego ul. B. Prusa 66 pokój nr 3 - sekretariat.  

a) Oferta  powinna być złożona w zamkniętej kopercie i opatrzona napisem: „ Usługa kruszenia 

betonu” nie otwierać przed 07-05-2018r. godz. 10:10 

b) Zgodnie z regulaminem wewnętrznym Zapytanie rozesłano do przynajmniej trzech Oferentów 
c) Ofertę mogą też złożyć inni Oferenci, którzy  pobiorą Zapytanie ofertowe ze strony 

internetowej Zamawiającego www.gkostrow.pl  , lub zwrócą się o przesłanie Zapytania, 

osobiście lub pocztą elektroniczną - log@gkostrow.pl  

d) oferty można złożyć pocztą  lub osobiście, Zamawiający dopuści składanie ofert pocztą 

elektroniczną na adres zamowienia@gkostrow.pl pod warunkiem zachowania terminu. 

2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi  07-05-2018r. o godz. 10:10 
III. W celu potwierdzenia spełniania warunków uczestnictwa w postępowaniu:                     

1. Oferent powinien dołączyć podpisane Oświadczenie o spełnieniu warunków, Załącznik Nr 2. 

2. Zamawiający może wymagać od oferenta deklaracji zgodności z PN na dany asortyment. 

3.  Zamawiający może wymagać do przedstawienia następujących dokumentów:  Wpis do 

ewidencji prowadzenia działalności gospodarczej, Zaświadczenie z urzędu Skarbowego o 

niezaleganiu w podatkach, Zaświadczenie  z ZUS lub KRUS o niezaleganiu w składkach .  

               Do wszystkich oferentów 
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 IV. Kryteria oceny ofert i ich waga: 

 1.  Kryterium oceny ofert to 100% cena. 

V. Pozostałe informacje:  

1. Wykonawcy nie przysługują  środki odwoławcze dotyczące procedury, ponieważ zapytanie 

przeprowadzone jest na podstawie regulaminu wewnętrznego. 

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie 

bez podania przyczyny. 

3.Po otwarciu ofert, Zamawiający może zwołać w celu ewentualnych wyjaśnień wszystkich 

oferentów lub rozmawiać z każdym z nich , zachowując jednocześnie warunek, że rozmowy 

będą się odbywały w obecności członków  komisji przetargowej. 

4. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ukaże się na stronie internetowej 

Zamawiającego www.gkostrow.pl w zakładce Zapytania ofertowe,  i otrzyma je Oferent, którego 

oferta zostanie wybrana. 

5. Oferenci, którzy podadzą adres poczty elektronicznej otrzymają, też powiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 6. Osobami do kontaktów ze strony Zamawiającego są: sprawy formalne, Daniel Golanko  tel. 

29-645 19 lub  ul. Łąkowa 10 , sprawy proceduralne Dobroński Jan adres j.w.29- 645-73 23/ 

6799808 lub log@gkostrow.pl – j.dobronski@gkostrow.pl 

 

 

*Załącznikami do Oferty są : 

- Załącznik Nr 1 Formularz oferty 

- Załącznik Nr 2 Oświadczenie 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Krzysztof Radomski  

                                                                                                                   Prokurent 

                                                                                             

                                                                                                          ………………………………. 

 
                                                                                                                 Pieczęć i podpis nieczytelny 
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