Lwówek Śląski, dnia 14.03.2022r

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający - Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zaprasza do udziału w postępowaniu
na zamówienie publiczne o wartości poniżej 130 000 zł. netto. – realizacja zamówienia
wyłączonego z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej n.p.z.p. o których mowa w art. 2 ust 1 pkt 1 ).
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszyw drogowych w 2022 roku, – niesort, odpad
kamienny lub rumosz w ilości 500 ton,
2. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 30.12.2022r.
3. Okres gwarancji: 4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1) Ofertę należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek
Śląski wyłącznie w sekretariacie (I piętro, pok. 2) lub listownie/przesyłką na adres
Zamawiającego. Termin składania ofert upływa 22 marca 2022 roku, do godz. 09.00.
2) Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej placówki operatora
publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym terminie, będą zwracane niezwłocznie.
3) Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane.
4) Zawartość oferty:
Kompletna oferta musi zawierać:
1) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru załączonego do niniejszego
zapytania;
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie niniejszego zamówienia publicznego;
3) Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty
nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny.
5) Kopie dołączone do oferty muszą być potwierdzone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem.
6) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej następująco:
Nazwa i adres wykonawcy (pieczęć)
Adres do korespondencji

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Szpitalna 4
59-600 Lwówek Śląski

Oferta na dostawę kruszyw drogowych w roku 2022,
Niesort, odpad kamienny lub rumosz - w ilości 500 ton
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM …….. godz. ………..
7) Otwarcie ofert złożonych w terminie nastąpi w dniu 22.03.2022r. o godz. 9:30 w siedzibie
zamawiającego ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski, I piętro (pok. nr 3).

8) Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
9) Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
10) Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej
http://zdp.powiatlwowecki.pl informacje dotyczące: ceny, firm oraz adresów wykonawców,
którzy złożyli oferty w terminie;
7. Kryterium wyboru oferty: Kryterium wyboru oferty – koszt (brutto) - znaczenie 100% (cena
kruszywa plus koszty transportu).
8. Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej
1) Wykonawca przedstawi cenę oferty w sposób określony w formularzu oferty.
2) Podana cena powinna uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową
realizacją zamówienia zgodnie z wymaganiami zamawiającego oraz umową.
3) W celu oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, do ceny sprzedaży kruszyw podanej w
formularzu ofertowym, Zamawiający doliczy koszty transportu jakie będzie zobowiązany
ponieść wg wyliczenia: - 500 ton x stawka za t/km* x odległość **
gdzie:
* stawka za t/km:
- 40 km i więcej - 0,40 zł netto + VAT 23%
- 30-39 km - 0,43 zł netto + VAT 23%
- 10-29 km - 0,46 zł netto + VAT 23%
** oznacza odległość pomiędzy miejscem odbioru kruszyw wskazanym przez Wykonawcę, a bazą
Służby Drogowej w Bystrzycy nr 2 (gmina Wleń), mierzoną najkrótszym możliwym dojazdem
drogami publicznymi dla pojazdów o ładowności do 30 ton
4) Za najkorzystniejszą zamawiający uzna ofertę z najniższym kosztem.
5) Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- treść oferty nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
- oferta została złożona przez wykonawcę (podmiot) nie spełniający warunków udziału
określonych w
niniejszym zapytaniu,
- oferowany produkt nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego,
- oferta została złożona po terminie składania ofert.
6) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu i
zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia jakości oferowanego materiału.
2. Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zamówień
publicznych o wartości poniżej 130 000 zł. netto.
3. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa na wykonanie dostaw, wg
załączonego wzoru.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia bez
wyboru żadnej z ofert.
5. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami w sprawach zawiązanych z niniejszym
postępowaniem jest: Joanna Grzegorek, e-mail: zdplwowek@zdp.com.pl.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej
„Rozporządzeniem”, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem podanych przez Wykonawcę danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych
w Lwówku Śląskim, z siedzibą ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski, zwany dalej „administratorem”.
2) W celu uzyskania informacji w zakresie danych osobowych, Wykonawca może skontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres:
iod.zdplwowek@gmail.com.
3) Podane przez Wykonawcę dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 6 ust.1 lit f, oraz b Rozporządzenia
(w przypadku zawarcia umowy).
4) Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym
podmioty przetwarzające.
5) Podane przez Wykonawcę dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia.
6) Wykonawca posiada prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia.
7) Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla
przeprowadzenia niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy.
9) Dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
10) Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane
osobowe zostały zebrane.
11) Administrator nie zamierza przekazywać podanych danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub
organizacji międzynarodowej.

W załączeniu:
1. Formularz oferty.
2. Wzór umowy.
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