
      URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI                             

__________________________________________________________ 

Pruszcz Gdański, dnia 14.01.2020r.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Gmina Pruszcz Gdański zaprasza do składania ofert cenowych na profilowanie dróg 

gminnych o nawierzchni gruntowej równiarką drogową samojezdną o mocy silnika nie 

mniejszej niż 150KM. 

I. Zamawiający: 

Gmina Pruszcz Gdański 

ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański 

II. Przedmiot  zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia profilowanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej równiarką drogową 

samojezdną o mocy silnika nie mniejszej niż 150KM. Prace te mają na celu likwidację wybojów, 

ubytków i kolein oraz dokonanie korekty profilu poprzecznego dla poprawy warunków ruchu i 

umożliwienia swobodnego odpływu wody z korony drogi.  

Zamawiający przewiduje max 248 000 m2 nawierzchni gruntowych do równania. Oferta powinna 

zawierać cenę za 1 m2 równania nawierzchni gruntowej łącznie z podatkiem VAT oraz iloczyn tej 

stawki i maksymalnej powierzchni przewidzianej do równania (248 000 m2).    

Cena powinna zawierać wszystkie niezbędne elementy kosztotwórcze konieczne do realizacji zadania.  

Zamawiający w trakcie trwania umowy zgłaszał będzie Wykonawcy zapotrzebowanie na 

poszczególne roboty z podaniem ich lokalizacji i zakresu prac.  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach określonych   

w  projekcie umowy, który stanowi załącznik do zapytania ofertowego. 

III.  Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.11.2020 r. 

IV.  Kryteria wyboru oferty: 

1. Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria: Cena – 100%. 

2. Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartości brutto całego przedmiotu zamówienia. 

V. Sposób przygotowania oferty: 

1. Ofertę cenową należy złożyć na stronie internetowej OPEN NEXUS pod adresem -  

https://platformazakupowa.pl/pruszcz_gdanski 

VI.  Badanie ofert: 

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 



2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów 

oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

3. Oferta zostanie odrzucona jeśli: 

1) Jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu 

ofertowym. 

2) Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających 

wyjaśnień. 

VII. Miejsce i termin złożenia oferty: 

1. Ofertę należy złożyć wyłącznie za pomocą platformy zakupowej Zamawiającego OPEN NEXUS. 

2. Termin składania ofert - 20.01.2020r. godzina 9.00. 

VIII.  Informacje dodatkowe: 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny                      

z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana 

przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie bądź 

pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

3. W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany 

odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 

może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich 

ponownej oceny. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na 

każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny. 

6. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone   

w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

IX.  Osoba uprawniona do kontaktów: 

Michał Jaruga  tel. 58 692-94-71 

e-mail : mjaruga@pruszczgdanski.pl  
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