Referat Gospodarczy UMiG Lwówek
Znak sprawy: RG.271.00.04.2020.ZJ

Lwówek dn. 2020.05.15

Dokumentacja z przeprowadzonego
ROZPOZNANIA CENOWEGO
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro
w nawiązaniu do art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.), który
mówi, że ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro
1. W celu udzielenia zamówienia w projekcie pn.: Bieżąca konserwacja gruntowych dróg gminnych z terenu Gminy Lwówek polegająca na
równaniu - profilowaniu mechanicznym wraz z zagęszczaniem przez wałowanie walcem (na okres jednego roku) od dnia podpisania
umowy na okres 12 miesięcy, które są dostawą /usługą/ robotą budowlaną/*przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia zgodnie
z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro przyjętym przez Zamawiającego - Gminę
Lwówek do stosowania Zarządzeniem Nr 57/2018 Burmistrza Miasta I Gminy Lwówek z dn. 10.12.2018r.
2. Wartość szacunkową zamówienia ustalił Zbigniew Jaworowicz na dzień 20.04.2020r. w oparciu o wartość wykonanych usług bieżącej
konserwacji gruntowych dróg gminnych z roku budżetowego 2018 i 2019 wyliczając średnią wartość obciążeń na jeden rok budżetowy
netto w wysokości 56 162,35 złotych : 4,2693 euro = 13 154,93euro
(wyliczenie szacunkowej wartości zamówienia nastąpiło w oparciu o Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w
sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zam. publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.
2453), kurs złotego w stosunku do euro przyjęty do przeliczeń wartości zamówienia przyjęto: 4,2693 zł/euro
3. Kod CPV: 45233141-9 roboty w zakresie konserwacji dróg, 45233142-6 roboty w zakresie naprawy dróg.
4. Dla rozpoznania cenowego i możliwości wykonania usług w przedmiotowym zamówieniu o wartości nieprzekraczającej równowartości
30 000 euro netto zamieszczono na stronach internetowych zamawiającego www.bip.lwowek.com.pl w zakładce przetargi – zapytania
ofertowe, Zaproszenie do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym zwanym „Zaproszeniem” wraz z załącznikami, tj.:
1) wzorem formularza oferty, 2) wzorem umowy, 3) mapą sieci dróg gminnych – graficznym przedstawieniem dróg gminnych Gminy
Lwówek do informacji Wykonawców, 4) wykazem dróg gminnych, określającym północną część terenu gminy Lwówek od drogi krajowej nr
92 w kierunku północnym – orientacyjne zestawienie do informacji Wykonawców, 5) wykazem dróg gminnych, określającą południową
część terenu gminy Lwówek od drogi krajowej nr 92 w kierunku południowym – orientacyjne zestawienie dróg do informacji Wykonawcy.
5. W odpowiedzi na zaproszenie, w wyznaczonym terminie tj. do dnia 08.05.2020r. do godz. 10:00 Zamawiający otrzymał 5 (pięć) ofert w
formie pisemnej (w kopertach złożonych w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Lwówku ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek) oraz 2 (dwie)
oferty które wpłynęły drogą elektroniczną na adres e-mail: urzad@lwowek.com.pl (w załączeniu dokumentacji).
Lp.

Nazwa Wykonawcy
składającego ofertę

1.

Usługi budowlane
Piotr Jarnut
ul. Grobla 7, 64-310 Lwówek
ZBUD Zakład Budowlany i Utrzymania Dróg Robert
Ziemecki
ul. Konwaliowa 15, 62-004 Czerwonak
Usługi-Transport
DACHMAR Marek Dach
Konin 59, 64-310 Lwówek
DOMO-BEST sp. z o.o. sp.k
ul. Poznańska 12
64-300 Nowy Tomyśl
P.P.U.H. KRZYCH-POL
Glinno 17A,
64-300 Nowy Tomyśl
PPHU „SPEC” Przemysław Szczepański
Węgierskie 3/3, 62-025 Kostrzyn
Zakład Usługowy EMIREX Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 18/22, 42-200 Częstochowa

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Cena
jednostkowa za
1m2 w PLN
0,16

Cena oferty brutto:
800 000m2 x cena jednost
w PLN
128 000,00

0,179

143 200,00

0,1353

108 240,00

0,265

212 000,00

0,1353

108 240,00

0,23

184 000,00

0,30

240 000,00

Uwagi

oferta wpłynęła pisemnie i została
złożona w sekretariacie UMiG w
Lwówku
oferta wpłynęła pisemnie i została
złożona w sekretariacie UMiG w
Lwówku
oferta wpłynęła pisemnie i została
złożona w sekretariacie UMiG w
Lwówku
oferta wpłynęła pisemnie i została
złożona w sekretariacie UMiG w
Lwówku
oferta wpłynęła pisemnie i została
złożona w sekretariacie UMiG w
Lwówku
oferta wpłynęła w formie
elektronicznej
oferta wpłynęła w formie
elektronicznej

6. W związku z tym iż do upływu terminu do składania ofert złożono dwie ofert z jednakową ceną, Zamawiający wystąpił w dn. 11.05.2020r.
do Wykonawców, którzy je złożyli z wezwaniem do złożenia ofert dodatkowych, oraz z prośbą o przedstawienie sprzętu posiadanego przez
Wykonawców. Do dnia 15.05.2020r. do godz. 10:00 Wykonawcy złożyli oferty dodatkowe:
1) Usługi-Transport DACHMAR Marek Dach Konin 59, 64-310 Lwówek z ceną jednostkową 0,123zł/m2, cena oferty brutto 98 400,00złotych
2) P.P.U.H. KRZYCH-POL Glinno 17A, 64-300 Nowy Tomyśl z ceną jednostkową 0,1107zł/m2, cena oferty brutto 88 560,00złotych
7. Uzasadnienie wyboru oferty: Zamawiający na podstawie złożonych ofert i przyjętemu w zaproszeniu kryterium wyboru oferty z najniższą
ceną wybiera do realizacji zamówienia Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą – najniższą cenowo ofertę tj.: P.P.U.H. KRZYCH-POL
Glinno 17A, 64-300 Nowy Tomyśl z ceną jednostkową 0,1107zł/m2, cena oferty brutto 88 560,00złotych.
Insp. ds. zam. publicznych /-/ Zbigniew Jaworowicz
……………………………..…………………..………………………………..
podpis pracownika merytorycznie odpowiedzialnego
Zatwierdzam/nie zatwierdzam*
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek /-/ Piotr Długosz
……………………………………………………….………………………..
data i podpis Kierownika zamawiającego

