GMINA CHORZELE
ul Stanisława Komosińskiego 1
06-330 Chorzele

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 52/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 28.04.2017 r.

NIP 761-15-04-561, Regon; 5506':'3°2

U>gQz. IVA.2M
Pieczęć jednostki/Nr pisma

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro
na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ustawy Prawo zamówień publicznych

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:
Gmina Chorzele
ul. Stanisława Komosińskiego 1
06-330 Chorzele
II. Opis przedmiotu zamówienia;
1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup nowej (nie używanej) maszyny do konserwacji i
utrzymania dróg bitumicznych o następujących wymaganiach:
- wydajność mierzona masą asfaltową - min. 1 m^/h;
- pojemnik na kruszywo o pojemności - min. 5 m^;
- pojemnik na emulsję asfaltową - min. 9001.;
- moc silnika - min. 40 KW;
- pojemnik na olej napędowy - min. 1001;
- wymagany okres gwarancji - min 24 miesiące;
- zakupiona maszyna do remontu dróg zainstalowana zostanie na podwoziu będącym w
posiadaniu Zamawiającego.
- transport i montaż zapewnia Dostawca;
- maszyna musi być nowa (nie używana);
- przeszkolenie załogi do obsługi maszyny (2 osoby);
Termin realizacji / wykonania zamówienia: do max 60 dni od dnia podpisania umowy.
ILI. Termin wykonania, okres gwarancji, warunki płatności:
-

Termin wykonania zamówienia: max 60 dni od dnia podpisania umowy

-

Okres gwarancji: 24 miesiące

-

Warunki płatności: przelewem w ciągi 30 dni od dnia prawidłowo złożonej faktury.

III. Forma złożenia oferty.
Ofertę na Formularzu należy złożyć w terminie do dnia 29.03.2018r. do godz. 12.00 w
formie:
- pisemnej (osobiście, listownie) na adres:
Gmina Chorzele
ul. Stanisława Komosińskiego 1
06-330 Chorzele (sekretariat, pok. N r 2)
Liczy się data wpływu oferty do sekretariatu Urzędu
- faxem na numer:

.................................. .............................................

- w wersji elektronicznej na e mail:

............................................................

Osoba uprawniona do udzielania informacji w sprawie zamówienia:
Rafał Gotowiec - z-ca Dyrektora ZGKiM tel. 609033240

IV. Kryteria oceny ofert.
Cena ( C ) - 80%
Termin wykonania zamówienia (T) - 20%
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów.
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Liczba punktów w kryterium „Termin wykonania” (T) zostanie obliczona na podstawie poniż
szego wzoru:
T = Tmin/Tb x 100 x 20 %
gdzie:
liczba punktów za kryterium „Termin realizacji”
T
Najkrótszy termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia w ofercie rozpatrywanej

Tmin
Tb

Maksymalny okres „Terminu wykonania” wymagany przez zamawiającego wynosi
60 dni.
Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 30 do 60 dni. Zaoferowany przez Wy
konawcę termin wykonania dłuższy niż 60 dni spowoduje odrzucenie oferty z postępowania. Za
zaoferowany termin wykonania krótszy niż 30 dni zostaną przyznane punkty za okres 30 dniowy.
P= C+T
gdzie:
Płączna liczba punktów oferty ocenianej w kryterium „Cena” + „Termin wykonania
zamówienia”
Cliczba punktów przyznana w kryterium „Cena”
Tliczba punktów w kryterium „termin wykonania zamówienia”

V. Inne wymagania.
Wykonawca załączy do oferty odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do re
jestru lub ewidencji.
Sporządził:

data, pieczęć imienna i podpia

Akceptacji
pracownika ds. zamówień publicznycfi

data, pieczęć imienna i podpis

Akceptacja
kierownika/dyrektora
referai

podpis

Burmis^z^^pą, ^rrpistiza
..............

..

^

.....

d a ^ ,,p fe « ę ć im ienna tp fjd p jjiy ^

MIASTA I G M I\Y CHORZELE

