GMINA KRZEPICE

Krzepice, 12.10.2021 r.

ITR.7021.25.2021

Zapytanie ofertowe (powtórne) nr 3
Postępowanie prowadzone w oparciu o wewnętrzną procedurę Zamawiającego o wartości mniejszej od kwoty 130 000,00 zł
zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

I. Zamawiający: Gmina Krzepice, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice
zaprasza do złożenia ofert cenowych na zakup i dostawę nowego rębaka tarczowego
do rozdrabniania gałęzi na potrzeby Gminy Krzepice

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje zakup i dostawę nowego rębaka tarczowego do
rozdrabniania gałęzi posiadającego dopuszczenie do pracy w Polsce (CE).
2. Szczegółowe wymagania określa Specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe
4. Gwarancja.
Zamawiający oczekuje udzielenia przez Wykonawcę minimum 24 miesięcy gwarancji. Gwarancji
na urządzenia i sprzęt Wykonawca udziela zgodnie z okresem gwarancji ich producenta i
zobowiązuje się do wykonania wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu tych gwarancji na
własny koszt.
5. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
6. Przedmiot zamówienia został opisany według następujących kodów CPV:
43312200-5 - Rębarki
7. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminy składania ofert.

III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
W terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

IV. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo - ofertowy według załączonego
wzoru – załącznik nr 2.
2. Wraz z ofertą należy złożyć rysunki lub zdjęcia proponowanego sprzętu.

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie, lub drogą elektroniczną przetargi@krzepice.pl (w temacie proszę wpisać
„Zapytanie – dostawa rębaka”).

VI. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z
Wykonawcami
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących
postępowania jest:
Dawid Jagieła, inspektor ds. zamówień publicznych, tel. 34 399 91 64

VII. Miejsce składania ofert
Ofertę cenową należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 2 i przesłać pocztą, lub złożyć
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice do dnia
20.10.2021 r., do godz. 12.00, w zamkniętej kopercie. Kopertę należy opisać w następujący
sposób:
„Oferta na dostawę zakup i dostawę nowego rębaka tarczowego do rozdrabniania gałęzi
na potrzeby Gminy Krzepice” - nie otwierać przed 20.10.2021 r., godz. 12.30”
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.10.2021 r., o godz. 12.30, w pok. nr 4 Urzędu Miejskiego

w Krzepicach.

VIII. Kryterium wyboru ofert.
Najniższa cena

IX. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
za wykonanie przedmiotu zamówienia, stawkę podatku VAT, cenę netto.

2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich liczbą – z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku oraz słownie.

3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Cena
ofertowa musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

X. Informacje o formalnościach
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający
wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone
w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach
organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo
zamówień publicznych.

XI. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - RODO), (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016
roku, str.1) informuje się, że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Krzepicach, ul.
Częstochowska 13, 42-160 Krzepice jest Burmistrz Krzepic.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: g.pietruszka@odoiod.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „c” ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia
publicznego.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w
pkt 3 oraz przez czas określony dla poszczególnych symboli kategorii archiwalnej, którym
oznaczona jest dokumentacja zgromadzona w Urzędzie Miejskim w Krzepicach zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67).
5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przewidziane w przepisach prawa.
6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania
danych nie będzie możliwe podpisanie umowy w przypadku wyboru złożonej przez Pana/Panią
oferty.
7. Posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Załączniki:
1. Specyfikacja techniczna.
2. Formularz cenowo – ofertowy.
3. Projekt umowy.

ZATWIERDZIŁ:
(-) Krystian Kotynia
Burmistrz Krzepic

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (sprawa: ITR.7021.25.2021)

Specyfikacja techniczna
Zakup i dostawa nowego rębaka tarczowego do rozdrabniania gałęzi
posiadającego dopuszczenie do pracy w Polsce (CE)
według poniższej specyfikacji technicznej:
L.p.

Minimalne wymagania

1

Układ napędowy: z ciągnika o mocy 20 - 100 KM, napęd bezpośredni, wał odbioru mocy WOM

2

Możliwość zrębkowania drewna o średnicy: 15 - 20 cm (z odrostami do 40 cm)

3

Wielkość rozdrobnionego materiału: do 40 mm

4

Tarcza tnąca z nożami: ok. 60 cm

5

Ilość noży tnących: 2 + 1 przeciwostrze

6

Typ noża: hartowana stal narzędziowa

7

Mechanizm podawania materiału: mechanicznie napędzany wał wciągający

8

System mocowania: trzypunktowy układ zawieszenia (tuz)

9

Lej wsadowy ok. 50 x 50 cm

10

Zakres obrotu rury wyrzucającej: 360°

11

Znamionowe obroty WOM na minutę: 540 - 720

12

Dźwignia odcinająca napęd wałka, wyłącznik awaryjnego zatrzymania

13

Wał ciągnący: z zębami wykonanymi ze stali wysokowęglowej

14

Wymiana noży: bez konieczności demontażu maszyny

15

Sprzęt musi być gotowy do podjęcia natychmiastowej pracy

16

Dostawa do siedziby Zamawiającego

17

Gwarancja minimum 24 miesiące

18

Sprzęt musi być fabrycznie nowy; rok produkcji 2020 lub 2021

Uwaga!
1. Dostarczony sprzęt musi posiadać parametry techniczne nie gorsze niż podane w tabeli z minimalnymi
wymaganiami i być fabrycznie nowy. Ponadto sprzęt musi być kompletny, nie może pochodzić z wystaw
ani pokazów, nie może być obciążony prawami na rzecz osób trzecich, ani naruszać praw osób trzecich.
Sprzęt musi spełniać wymogi prawa polskiego.
2. Wraz z ofertą należy złożyć rysunki lub zdjęcia proponowanego sprzętu.
3. Cena oferty musi zawierać koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia pod adres wskazany w § 3 ust. 3
projektu umowy (załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (sprawa: ITR.7021.25.2021)

FORMULARZ CENOWO – OFERTOWY
............................................................................
............................................................................
nazwa i adres Wykonawcy
NIP: ....................................................
REGON:...............................................
tel.: ....................................................
adres e – mail: ....................................

Zamawiający
Gmina Krzepice
ul. Częstochowska 13
42-160 Krzepice
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe (powtórne) nr 3 na zakup i dostawę nowego rębaka
tarczowego do rozdrabniania gałęzi na potrzeby Gminy Krzepice, po zapoznaniu się z opisem, zakresem
i warunkami realizacji zamówienia Ja/My, niżej podpisany/i,
_______________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz:
_______________________________________________________________________
1. Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: ___________________ zł brutto
/słownie brutto/ ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(VAT: …........ %, netto: …......................................... zł)
2. Przedmiot zamówienia wykonam/my w terminie określonym w zapytaniu.
3. Oświadczam/my, iż uważam/my się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc od daty
wyznaczonej na składanie ofert.
4. Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy i zobowiązuję/my
się, w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Jestem/Jesteśmy uprawnieni do sprzedaży oferowanego sprzętu, który jest wolny od wad fizycznych i
prawnych i nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich ani nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia.
6. Dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
7. Znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
8. Oświadczam/my, że wypełnione zostały obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
9. Oferuję/my sprzęt o następujących parametrach (należy wypełnić tabelę w rubrykach
dotyczących „Parametrów oferowanego sprzętu”):

L.p.

1

2

Minimalne wymagania
Układ napędowy: z ciągnika o mocy 20 – 100 KM, napęd
bezpośredni, wał odbioru mocy WOM
Możliwość zrębkowania drewna o średnicy: 15 - 20 cm
(z odrostami do 40 cm)

3

Wielkość rozdrobnionego materiału: do 40 mm

4

Tarcza tnąca z nożami: ok. 60 cm

5

Ilość noży tnących: 2 + 1 przeciwostrze

6

Typ noża: hartowana stal narzędziowa

7

Parametry oferowanego sprzętu

Mechanizm podawania materiału: mechanicznie napędzany wał
wciągający

8

System mocowania: trzypunktowy układ zawieszenia (tuz)

9

Lej wsadowy ok. 50 x 50 cm

10

Zakres obrotu rury wyrzucającej: 360°

11

Znamionowe obroty WOM na minutę: 540 - 720

12

Dźwignia odcinająca napęd wałka, wyłącznik awaryjnego
zatrzymania

13

Wał ciągnący: z zębami wykonanymi ze stali wysokowęglowej

14

Wymiana noży: bez konieczności demontażu maszyny

15

Sprzęt jest gotowy do podjęcia natychmiastowej pracy

16

Dostawa do siedziby Zamawiającego

17

Gwarancja 24 miesiące

18

Sprzęt jest fabrycznie nowy; rok produkcji 2020 lub 2021

......................................................
miejscowość i data

........................................................................
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej

