
 

 
            Białobrzegi, 30.11.2022 r. 

PZDP.271.20.2022 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

Zapytanie ofertowe przeprowadzane jest zgodnie  z art. 2 ust. 1 ustawy Pzp.  Łączna wartość 

zamówienia dotycząca realizacji niniejszego zadania, została oszacowana na kwotę poniżej 

130  000,00 PLN  

1. Zamawiający: 

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach  

26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 109. 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiot niniejszego zamówienia dotyczy:  

„Zakup i dostawa kruszywa łamanego, naturalnego, frakcji 0/31,5 mm w ilości ok.  

250 ton wraz z transportem do Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w 

Białobrzegach” 

3. Termin i warunki realizacji zamówienia:  do 20 grudnia 2022 r. z transportem do 

zamawiającego.  

 

4. Opis przygotowania oferty: 

 Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, 

zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefony, numer NIP, podpisana czytelnie 

przez osobę upoważnioną do podejmowania zobowiązań w imieniu oferenta. 

 Oferta złożona po terminie składania ofert do Zamawiającego zostanie odrzucona.  

Jeżeli oferta będzie złożona za pomocą poczty na kopercie należy umieścić napis:  

„Zakup i dostawa kruszywa łamanego, naturalnego, frakcji 0/31,5 mm w ilości ok.  

250 ton wraz z transportem do Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w 

Białobrzegach” 

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 

PUBLICZNYCH 
www.pzdpbialobrzegi.pl 

 

Ul. Kościelna 109, 26-800 Białobrzegi, tel. (48) 613-23-38,  

e-mail: pzdpbialobrzegi@post.pl   

NIP: 798-13-28-300, REGON: 670230824 



Zamawiający dopuszcza złożenie ofert za pomocą faksu, telefonicznie – 48 613 23 38 lub 

poczty elektronicznej- pzdpbialobrzegi@post.pl  

Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu 

zamówienia ( 250 ton), oraz cenę jednostkową na zakup i dostawę 1 tony kruszywa,  

podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty 

związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne 

koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w PLN 

zgodnie z polskim systemem płatniczym,  z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 

5 . Termin składania ofert 

 Oferty należy składać do 05.12.2022 r. do godziny 14.00 w siedzibie Zamawiającego 

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach ul. Kościelna 109, 26-800 Białobrzegi, 

sekretariat.  

6. Kryteria wyboru oferty najkorzystniej 

Cena- 100% 

 

 

 

 

                                                                                                       Dyrektor 

       Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych 

         W Białobrzegach 

                    Andrzej Adamiec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pzdpbialobrzegi@post.pl


 

 

………………. 
   (pieczęć firmy)        

                            …………………………………… 

                                                                                                                              /miejscowość , data/ 

 

O f e r t a 
 

Dane wykonawcy: 

 

Nazwa:..........................................................................................................................................                     

Siedziba:........................................................................................................................................ 

Adres poczty elektronicznej ....................................................................................................     

Numer telefonu: ....................................................................................................................... 

Numer faksu: ....................................................................................................................  

Numer REGON:................................................................................................................ 

Numer NIP: .......................................................................................................................  

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia pn: 

„Zakup i dostawa kruszywa łamanego, naturalnego, frakcji 0/31,5 mm w ilości ok. 250 

ton  wraz z transportem do Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Białobrzegach” 

Cena jednostkowa  brutto: ….............................................................. zł  za 1 tonę z dowozem 

 

słownie:    ……………………………………………………………  

 

Cena całkowita brutto  ………………………………………………zł za  250  ton z dowozem 

 

słownie:    ……………………………………………………………… 

 

Termin płatności: 14 dni 

 Termin wykonania: do 20.12.2022r..  

Osobą/osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań 

umowy jest/są: ...................................................................................................... 

tel. kontaktowy, faks: ........................................................................................... 

   

1.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z  warunkami zamówienia, nie wnosimy żadnych 

zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

 

 

                                               
……………….                             ………………………….                             ………………………………  

Miejscowość i data                     Pieczęć firmowa wykonawcy          podpis przedstawiciela wykonawcy 



UMOWA  WZÓR   Nr …………../2022 

 

zawarta w dniu …………...2022r. w Białobrzegach pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg 

Publicznych w Białobrzegach ul. Kościelna 109, 26-800 Białobrzegi zwanym w dalszym 

tekście „Zamawiającym”,  

reprezentowanym przez: 

 1. Andrzej Adamiec  – Dyrektor 

 REGON 670230824 ,   NIP 7981328300 

 a: ………………………………………………………………………. 

reprezentowanymi przez: 

1. ……………………………………………. 

zwanym w dalszym tekście „Dostawcą” 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Dostawcy w trybie zapytania 

ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego, dalej zwane „postepowaniem” 

prowadzonego zgodnie  z art. 2 ust. 1 ustawy Pzp.  , została zawarta umowa o 

następującej treści: 
 

§ 1 

 

1. Zamawiający zleca Dostawcy wykonanie przedmiotu zamówienia tj.; „Zakup i 

dostawa kruszywa łamanego, naturalnego, frakcji 0/31,5 mm w ilości ok.  250 ton 

wraz z transportem do Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w 

Białobrzegach” w zakresie zgodnym ze złożoną ofertą. 

 

2. Dostawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć kruszywo naturalne łamane frakcji 

0/31,5 mm w ilości ok 250 ton, na bazę Zarządu Dróg Powiatowych w Białobrzegach 

przy ul. Kościelnej 109, po cenie brutto ………….. za 1 tonę, ( słownie: 

…………………złotych i …/100 ) 

 

3. Podana ilość kruszywa jest wielkością szacunkową, jaką Zamawiający zamierza 

zrealizować w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

nie wyczerpania całości przedmiotu zamówienia lub zwiększenia ilości bez żadnych 

konsekwencji ze strony Wykonawcy. 

 

§ 2 

 

1. Okres realizacji niniejszej umowy do 20.10.2022. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamówienia 

określonego w § 1                                                             

§ 3 

 

1. Dostawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia w dni robocze w godz. 7
00

 ÷ 15
00

.  

Inny termin odbioru Dostawca musi ustalić z Zamawiającym. 

2. Kruszywo dostarczane do zamawiającego musi posiadać aprobatę techniczna i stosowny 

certyfikat, dokumenty te  należy dołączyć do dostarczanego materiału. 

3. W przypadku stwierdzenia dostawy materiału nie odpowiadającego wymaganiom,  

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia wadliwego materiału i odstąpienia od 

umowy lub rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku 

dostarczenia wadliwego towaru wynagrodzenie Wykonawcy nie przysługuje.  



§ 4 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Dostawcy wynagrodzenie  

w kwocie wynikającej z pomnożenia ceny jednostkowej 1 tony przez ilość dostarczonego 

materiału.  

 

§ 5 

 

1. Zapłata nastąpi przelewem po odbiorze kruszywa i wystawieniu faktury VAT  

w terminie do 14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury u Zamawiającego. 

2. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 6 

 

1. Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy w formie kar 

umownych. 
2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku opóźnienia  

w wykonaniu dostawy ponad termin umowny w wysokości 0,1 % za każdy dzień zwłoki  

w realizacji warunków umowy, licząc od całego wynagrodzenia umownego ogółem 
brutto. 

3. Zamawiający zapłaci Dostawcy odsetki w wysokości ustawowej za opóźnienia  

w realizacji płatności za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie,  

w którym miał być termin zapłaty faktury. 

4. W wypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo 

odstąpić od umowy lub ją rozwiązać bez wyznaczania Dostawcy terminu dodatkowego. 
5. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z przyczyn 

dotyczących Dostawcy, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości    

10 % od całego wynagrodzenia umownego brutto. 
6. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 

Dostawcy, na co Dostawca wyraża zgodę. 

 

§ 7 

 

1. Umowa może być rozwiązana w formie pisemnej przez Zamawiającego z 7 dniowym 

okresem wypowiedzenia.  

2. W przypadku rozwiązania umowy o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu 

Dostawcy należy się jedynie wynagrodzenie za dostarczony i odebrany przedmiot 

zamówienia do czasu rozwiązania umowy.  

 

§ 8 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. (tj.:Dz. U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.), a przy braku uregulowań w 

niej zawartych, przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§ 9 

Ewentualne spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy strony podają pod rozstrzygnięcie 

Sądu właściwego dla Zamawiającego. 

 



§ 10 

 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY :                              DOSTAWCA : 
 


