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ZDP-1.342.3.9.DP.2012          
ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) określonego
w art. 4 pkt. 8.

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach zaprasza do zło żenia oferty cenowej
w zakresie:

Dostawy kruszywa naturalnego tj.:
- piasku naturalnego frakcji 0-2 mm do bie żącego utrzymania dróg oraz budowy

dróg i chodników, w ilo ści 300 Mg wraz z dowozem na miejsce wbudowania
transportem Wykonawcy

- pospółki frakcji 0-20 mm do bie żącego utrzymania dróg oraz budowy dróg
i chodników, w ilo ści 1700 Mg wraz z dowozem na miejsce wbudowania
transportem Wykonawcy

Termin wykonania zamówienia:
 Do dnia 31-12-2012r.

2. Zamawiający zwraca się z prośbą  o podanie w załączonym, do niniejszego zapytania
ofertowego, formularzu cenowym (załącznik Nr 1) ceny brutto za zrealizowanie niniejszego
zamówienia.
Jednocześnie Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami.
Z firmą, która przedstawi ofertę o najniższej cenie zostanie podpisana umowa, której wzór
stanowi załącznik nr 2.
Od decyzji Zamawiającego w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie niniejszego
zamówienia, nie przysługują środki odwoławcze.

3. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej, którymi  będzie kierował si ę Zamawiaj ący
przy   wyborze oferty najkorzystniejszej

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium
ceny – najniższa cena oferty 100%

Oferta najtańsza spośród złożonych ofert otrzyma 100 punktów.
Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

Cn / Cof.b x 100 = ilość punktów, gdzie:

Cn – najniższa cena spośród złożonych ofert,
Cof.b – cena oferty badanej,
100 – wskaźnik stały,

Pod pojęciem „oferta badana” oraz „złożonych ofert” Zamawiający rozumie oferty, które wpłynęły
do Zamawiającego w wyznaczonym terminie do składania ofert.
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4.1.   Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
4.2. Jeżeli, nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu
na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
4.3. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych
niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4.4.   Zamawiający wybierze ofertę o najniższej ofertowej cenie brutto.
4.5. Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna tę ofertę, która uzyska najwyższą liczbę
punktów.
4.6. Zamawiający zawiadomi Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.

5. Płatność za realizację zamówienia nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiającego faktury.

W przypadku zainteresowania prosz ę o zło żenie swojej oferty cenowej wraz z
świadczeniami, wykorzystuj ąc druki - zał ącznik nr 1- Oferta, zał ącznik nr 3- O świadczenie,
załącznik nr 4 - O świadczenie.

Oferty nale ży składa ć dnia: 24.04.2012r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiaj ącego
tj. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3, 08- 200 Łosice, pokój nr 7.

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest
Kierownik Działu Budowy  i Utrzymania Dróg
Szczepan Miroński 
tel. 83-359 02 32
fax. 83-359 02 88 


