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PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Dostawa płyt drogowych i płyt JOMB do wyznaczonych sołectw na terenie Gminy Grabowiec 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grabowiec, dnia 16 kwietnia 2018 r. 

 

 



 

I. Nazwa i adres Zamawiającego 

 

Gmina Grabowiec 

ul. Rynek 3 

22-425 Grabowiec 

NIP 922-294-29-83 

REGON 950368492 

telefon/fax: 84 651 24 74 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części: 

a) część I - dostawa fabrycznie nowych płyt drogowych pełnych o wymiarach 

300 cm x 100 cm x 15 cm wykonanych z betonu typu B-25, podwójnie 

zbrojonych posiadających 4 uchwyty montażowe w ilości ok. 200 sztuk; 

b) część II – dostawa fabrycznie nowych płyt JOMB o wymiarach 100 cm x 75 

cm x 12 cm wykonanych z betonu typu B-25, podwójnie zbrojonych w ilości 

ok. 697 sztuk; 

2. Powyższa ilość jest założona wstępnie. Faktyczna ilość płyt uzależniona będzie od 

ceny jednostkowej brutto za 1 sztukę. 

3. W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający przy zawarciu umowy 

przekaże Wykonawcy szczegółowy wykaz sołectw, do których należy dostarczyć 

płyty. Wskazania, co do miejsca dostarczenia konkretnych ilości płyt mogą ulec 

zmianie w drodze zmiany wykazu przez Zamawiającego. Zmieniony w powyższym 

przypadku wykaz jest wiążący dla Wykonawcy od chwili doręczenia. 

4. Potwierdzenie odbioru poszczególnych ilości płyt nastąpi poprzez podpisanie przez 

Sołtysów wsi lub przedstawiciela Zamawiającego dokumentów potwierdzających 

dostawę. 

5. Płyty powinny posiadać deklarację zgodności z Polską Normą lub Aprobatą 

Techniczną, którą Wykonawca dostarczy wraz z ofertą. 

6. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zapewni transport płyt wraz z ich 

załadunkiem i rozładunkiem na miejsce dostaw. 

7. Dostarczone płyty nie mogą być uszkodzone, nie mogą mieć pęknięć, ubytków, nie 

może wystawać zbrojenie, powinny odpowiadać parametrom jakościowym 

określonym w obowiązujących normach lub aprobacie technicznej. 

8. Wykonawca udzieli Zamawiającemu trzydziestosześciomiesięcznej gwarancji na 

przedmiot zamówienia. 

 

III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

 

1. Termin wykonania zamówienia bezpośrednio po podpisaniu umowy sukcesywnie do 

wyczerpania zamówienia nie dłużej niż do 11 czerwca 2018 r. 

2. Rozliczenie nastąpi jednorazowo na podstawie faktury VAT wystawionej przez 

Wykonawcę po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia. 



3. Termin zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 14 dni od 

otrzymania faktury VAT. 

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu 

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie wiedzy i doświadczenia dotyczącego 

wykonania dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, tj: co najmniej 

jednej dostawy: 

1) dotyczy części I przedmiotu zamówienia – w ilości nie mniejszej niż 100 sztuk płyt 

drogowych oraz załączenie dokumentów poświadczających, że dostawy zostały 

wykonane należycie z uwzględnieniem ich wartości netto, oraz daty i miejsca 

wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane; 

2) dotyczy części II przedmiotu zamówienia – w ilości nie mniejszej niż 300 sztuk płyt 

JOMB oraz załączenie dokumentów poświadczających, że dostawy zostały wykonane 

należycie z uwzględnieniem ich wartości netto, oraz daty i miejsca wykonania oraz 

podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane; 

2. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien 

dołączyć do oferty wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia 

warunków wiedzy i doświadczenia na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do 

formularza Oferty. 

3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie załączonych do Oferty 

dokumentów. W przypadku nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

określonych w Zapytaniu ofertowym, oferta zostanie odrzucona z postępowania.  

 

V. Informacje dotyczące odrzucenia oferty 

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 

1. jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego lub 

2. została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu  

       określonych w Zapytaniu ofertowym lub 

3. została złożona po terminie składania ofert określonym w Zapytaniu ofertowym. 

 

 

VI. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na dowolną część lub na całość zamówienia. 

3. Wykonawca powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym 

załączonym do niniejszego zapytania. 

4. Oferta musi zawierać: 

1) Pełną nazwę wykonawcy, 

2) Adres lub siedzibę wykonawcy, numer telefonu oraz numer NIP, 

3) Cenę oferty przedstawionej, jako cena netto i cena brutto, cena brutto zawiera 

podatek VAT, za zakup i dostawę 1 sztuki płyty odpowiednio do zakresu  

w jakim skład ofertę. Cena winna być wyrażona w PLN tj. z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. 

4) Cena winna obejmować wszystkie koszty, które poniesie wykonawca przy 

realizacji dostawy łącznie z zakupem płyt. 



5) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do 

występowania w obrocie prawnym w imieniu wykonawcy, przy czym podpis 

musi być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi. 

6) Do Oferty należy dołączyć deklarację zgodności płyt z Polską Normą lub 

Aprobatę Techniczną. 

 

VII. Miejsce oraz termin składania ofert 

 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Oferta na dostawę płyt 

drogowych i płyt JOMB do sołectw na terenie Gminy Grabowiec. Nie otwierać do  

27 kwietnia 2018 r. do godz. 1010” w terminie do dnia 27 kwietnia 2018 r. do godz. 

1000 w sekretariacie Urzędu Gminy Grabowiec – pokój nr 15, ul. Rynek 3, 22-425 

Grabowiec pow. zamojski woj. lubelskie osobiście lub przesłać na powyższy adres. 

2. Oferty złożone lub które dotrą do Zamawiającego po terminie, o którym mowa          

w pkt. 1, będą zwrócone składającym bez otwierania. 

 

VIII. Ocena ofert 

 

1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie ceny ofertowej odpowiednio w części I 

i II przedmiotu zamówienia. 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która ma najniższą cenę 

jednostkową brutto odpowiednio w części I i II przedmiotu zamówienia. 

 

IX. Osoby upoważnione do kontaktu ze strony Zamawiającego 

 

Małgorzata Borsuk 

tel. 84 651 24 74 

 

VIII. Załączniki 

 

1. Formularz ofertowy. 

2. Załącznik nr 1 do Oferty – wykaz wykonanych dostaw 

3. Projekt umowy. 

 

                                                                Zatwierdził: 

    


