
 
Lipnik 25.04.2017 

 
Zapytanie ofertowe Nr 4/ 2017 

 
Dotyczy:  
 

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i 
bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2017 

 
Niniejsze postępowanie Zamawiający prowadzi z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy   
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z poźn. zm.) - na 
podstawie art. 4 pkt. 8 wymienionej ustawy. 
 

I. Nazwa i adres zamawiającego:  
 

Gmina Lipnik 
27-540 Lipnik  20 
www.bip.lipnik.pl 

inwestycje@lipnik.pl 
 
zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:  
 

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i 
bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2017 

 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące 

utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2017 o łącznej ilości ok. 4000 ton.  

W cenę wlicza się: cena 1 tony materiału, załadunek, transport materiału, rozładunek na 

terenie gminy Lipnik. 

Zamówienie podzielono na 4 części tj: 

1. Transport 1 tony zakupionego lub własnego kruszywa kamiennego (dolomitowego) 
frakcji od 0 do 31,5 mm dobrej jakości wg określonych norm i parametrów na teren 
gminy Lipnik w ilości ok. 1000 ton. 

2. Transport 1 tony zakupionego lub własnego kamienia odpadowego „SMERDYNA” 
dobrej jakości na teren gminy Lipnik w ilości ok. 300 ton. 

3. Transport 1 tony zakupionego lub własnego kruszywa kamiennego (dolomitowego) 
frakcji od 0 do 63 mm dobrej jakości wg określonych norm i parametrów na teren 
gminy Lipnik w ilości ok. 2400 ton. 

4. Transport 1 tony zakupionego lub własnego kruszywa kamiennego (dolomitowego) 
frakcji od 4 do 31,5 mm dobrej jakości wg określonych norm i parametrów  na teren 
gminy Lipnik w ilości ok. 300 ton. 
 

Kruszywo należy dostarczyć sukcesywnie bezpośrednio z bieżącej produkcji (kopalni) 
Rozliczenie dostarczonego materiału odbywać się będzie na podstawie raportów WZ. 
Kruszywo należy dostarczyć w zależności od potrzeb Zamawiającego i wysypać miejscowo z 
jednego samochodu na małych ilościach w zależności od głębokości ubytków w nawierzchni 
drogi, a także rozciągać bezpośrednio z samochodu podczas jazdy na grubość od 5 do 10 cm 



 
przy użyciu wywrotu do tyłu z regulacją tylnej burty. Do realizacji zamówienia będą miały 
zastosowanie samochody samowyładowcze z wywrotem na trzy strony o ładowności od 15 do 
25 ton bez przyczep oraz z wyłączeniem ciągników siodłowych z naczepami ze względu na 
lokalizację i przebieg dróg na których będą świadczone usługi oraz specyfikę świadczenia 
usług. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania w całości opisanego 
przedmiotu zamówienia tj. niezakupienie kruszywa kamiennego w takiej ilości jak 
opisano wyżej w pkt 1 do 4  

Lokalizacja : Gmina Lipnik     

 
III. Wymagania dodatkowe Zamawiającego : 

1. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  

 
 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15.12. 2017 r. 
 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

1. Oferent zobowiązany jest przedstawić ofertę na formularzu oferty cenowej stanowiącej 
Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania, z podaniem wartości, w rozbiciu na kwotę netto, 
brutto i VAT. 
2. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania 
cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągnięcia zobowiązań w imieniu 
wykonawcy. 
3. Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.  

 
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 
1. Oferta powinna być dostarczona w terminie do dnia 05.05.2017 r. do Urząd Gminy w 

Lipniku, 27-540 Lipnik pok. nr 19.  sekretariat do godziny 12.00 za pośrednictwem (do 
wyboru): 
 poczty/kuriera  
 elektronicznie - faxem na adres Zamawiającego lub e-mailem na adres: 

inwestycje@lipnik.pl  
 osobiście na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu do Urzędu)  

W przypadku przesłania oferty osobiście bądź pocztą/kurierem należy dostarczyć ją  
w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na 

przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2017 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę. 
3.  W trakcie badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.  
 

 
VII. OCENA OFERT 

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się niżej podanymi 
kryteriami i ich wagami: 
 
Cena  = 100 % 

Cena dla każdego zadania (części oddzielnie)  
 
 



 
 
 
 
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za 

pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej. 
2. Termin związania ofertą: 30 dni.  
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania/zamknięcia postępowania  

i nie udzielenia zamówienia, a Oferentom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.  
 
IX. DODATKOWE INFORMACJE 

 
        Dodatkowych informacji udzielają:  

1. w sprawach technicznych:  Pan Marcin Zieliński  
2. w sprawach dot. udzielenia zamówienia:  Pan Rafał Smoliński 

 
X. ZAŁĄCZNIKI 

 
Zał. Nr 1 – Formularz oferty cenowej. 
 
 
Wszystkie materiały dotyczące zapytania ofertowego. dostępne są na stronie www.lipnik.pl 
oraz www.bip.lipnik.pl  
  
Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, zaś w przypadku wyboru danej oferty obejmuje także wyrażenie zgody na 
opublikowanie danych osobowych (imienia i nazwiska lub nazwy firmy oraz jej siedziby) na 
stronie internetowej Gminy Lipnik oraz na tablicy ogłoszeń. 


