
         

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dla zadania 

pn. „Zakup kruszywa w roku 2023r.” 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. 

ul. Rynek 62,  26-025 Łagów 

NIP 6572919724, REGON 362649786 

Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy 

KRS 0000573274, Kapitał Zakładowy 11 050.000,00 zł 

Tel. 41 343 70 58 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie publiczne poniżej 130 000 złotych 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Nazwa zamówienia: „Zakup kruszywa w roku 2023r.” 

2. Rodzaj zamówienia: Zakup 

3. Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup kruszywa w celu wykonania remontu i bieżącego 

utrzymania dróg. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i załadunek kruszywa.  

Zakup kruszywa w ilości około 3.550 ton o frakcji: 

- 0 mm ÷ 31,5 mm (mieszanka) – w ilości 1.200 ton, 

- 0 mm ÷ 63 mm (mieszanka) – w ilości 1.700 ton,  

- 4 mm ÷ 31,5 mm (kliniec) - w ilości 500  ton, 

-  31,5 mm ÷ 63 mm (tłuczeń)- w ilości 100 ton,  

-  0  mm ÷ 63 mm (mieszanka pozanormowa- niesort) - w ilości 10  ton, 

- 100 mm -300 mm (kamień łamany) – w ilości 5 ton 

- grys 2-8 mm - 5 ton,  

- grys 12/16 mm - 5 ton, 

- grys 8/16 mm - 5 ton,  

- wysiewka 0 - 4 -20 ton,  

Kruszywa powinny być zgodne z obowiązującymi normami. Kruszywo musi spełniać 

wymagania określone w normie. Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych 

stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku 

przekruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń 

obcych i bez domieszek gliny.  Kruszywa muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, 

świadectwa lub deklaracje zgodności z w/w normami, które to dokumenty należy przedłożyć 

Zamawiającemu wraz z każdą dostawą. Zamawiający dopuszcza tolerancję w wysokości 

0±10% wskazanych ilości kruszywa. 

Część dostarczonego kruszywa może być pozanormowa tj.  

- 0 mm ÷ 63 mm ( mieszanka pozanormowa – niesort) 

 

4. Podane ilości danej frakcji kruszywa są jedynie szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu lub 

zwiększeniu. Służyć one będą wyłącznie do porównywania ofert oraz wybrania oferty 

najkorzystniejszej tzn., że nie stanowią ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie 



mogą stanowić podstaw do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy 

do odmowy realizacji dostaw. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych 

spowodowanych zmniejszeniem ilości i wartości zakupów.  

5. Termin odbioru dostaw w ciągu 24 godz. od dnia zgłoszenia zapotrzebowania – fax, emailem lub 

telefonicznie. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego 

przygotowania oferty oraz sprawdzenia i zweryfikowania materiałów niniejszego postępowania oraz 

niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach lub przeoczeniach.  

7. W interesie Wykonawcy jest zdobycie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do 

przygotowania i złożenia oferty. 

8. Wykonawca w czasie obowiązywania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego 

przetargu zobowiązany będzie do zrealizowania zamówienia w zakresie: 

zakupu i załadunku kruszywa w ilości szacunkowej 3.550 ton. Zamówienie Zamawiający odbierze 

własnym transportem. 

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r.  

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do 

wykonywania działalności lub czynności objętych zamówieniem, posiadają niezbędną 

wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym zdolnym 

do wykonywania zamówienia, a ich sytuacja finansowo-ekonomiczna zapewni jego 

realizację.  

2. Wykonawca określa cenę oferty netto za każde badanie oraz łączną wartość. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia po cenach wskazanych w 

ofercie przez cały okres obowiązywania umowy w ilości wynikającej z potrzeb 

Zamawiającego. 

 

VI. WYMAGANE DOKUMENTY 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania oferty. 

 

VII. WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Należności płatne będą przez Zamawiającego przelewem na wskazane na fakturze konto 

Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty złożenia przez niego prawidłowo wystawionej 

faktury VAT w siedzibie Zamawiającego lub e-maila: sekretariat.puk@lagowgmina.pl 

2. Rozliczenia będą prowadzone w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych. 

 

VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY 

a) najniższa cena – 100% 
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IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim w siedzibie 

Zamawiającego w pok. 16/3 w punkcie obsługi klienta lub e-mailem: 

sekretariat.puk@lagowgmina.pl w jednym egzemplarzu. 

2. Tryb udzielania wyjaśnień: 

(a) Uprawnieni do kontaktów z oferentami są: 

Jan Sitarz  tel. 606 926 889 

Paweł Kudłacz tel. 41 343 70 58 

(b) Wykonawca może zwrócić się, wyłącznie na piśmie do Zamawiającego  o 

wyjaśnienie zapisów Zaproszenia 

(c) Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcom, jeżeli pytanie wpłynie do 

Zamawiającego nie później niż 2 dni przed terminem otwarcia ofert. 

Zamawiający prześle odpowiedź na zadane pytania, nie ujawniając źródła 

zapytania, wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali Zaproszenie od 

Zamawiającego. 

3. Termin składania oferty: do dnia 30.11.2022 r. do godz. 1000 

4. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę. 

5. Ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty podpisują osoby uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy. 

6. Zaoferowana cena powinna obejmować wszystkie niezbędne koszty do realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

7. Ofertę należy złożyć według wzoru druk „FORMULARZ OFERTOWY” – 

załącznik nr 1 

8. Oferty nie można składać częściowo. 

9. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny i 

niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę.  

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania 

ofert Zamawiający może zmodyfikować treść Zaproszenia. Każda wprowadzona 

przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Zaproszenia oraz zostanie 

doręczona wszystkim Wykonawcom i będzie dla nich wiążąca.  

11. Zamawiający – w razie potrzeby – przedłuży termin składania ofert w celu 

otrzymanych wyjaśnień i uzupełnień Zaproszenia.  

 

X. INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU PODPISANIA UMOWY 

1. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana 

telefonicznie Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 

 

XI. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH                                      

OSOBOWYCH 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

W PRZEDSIĘBIORSTWIE USŁUG KOMUNALNYCH ŁAGÓW SP. Z O.O. NA 

PODSTAWIE OBOWIAZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA, ZAWARTYCH UMÓW 

I UDZIELONEJ ZGODY 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
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dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO1”, informuję, że:  

 

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

Łagów Sp. z o.o., ul. Rynek 62, 26 – 025 Łagów, tel. 41 343 70 58, e – mail: 

sekretariat.puk@lagowgmina.pl 

▪ dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Usług 

Komunalnych Łagów Sp. z o.o., ul. Rynek 62, 26 – 025 Łagów (Zamawiający: 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o.): e-mail: iodo@marwikpoland.pl   

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym realizacją umowy, sprawozdawczością oraz w celu wypełnienia 

obowiązków prawnych ciążących na Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Łagów Sp. z 

o.o. na zadanie pn.: . „Zakup kruszywa w roku 2023r.” 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

- osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie realizowana umowa 

- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające 

na zlecenie organów władzy publicznej z zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa; 

- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Przedsiębiorstwem 

Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. przetwarzają dane osobowe dla których 

Administratorem jest Prezes Zarządu; 

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji 

prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, trwałości danego projektu  

i konieczności zachowania dokumentacji projektu dla celów kontrolnych itp.). Kategoria 

okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikacje i kwalifikacje dokumentu w 

jednolitym rzeczowym wykazie akt ; 

▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 
1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie oraz nie może naruszać integralności protokołu 
oraz jego załączników. 
 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 



− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 

XII  ZAŁĄCZNIKI 

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy  

2. Załącznik nr 2 – Projekt umowy 

 


