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Zapytanie ofertowe 

 

Przedmiotem zamówienia jest: wynajem koparko - ładowarki wraz z obsługą operatorską 

 
I. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności podstawienie sprawnego sprzętu wraz z obsługą 

operatorską każdorazowo na wezwanie Zamawiającego, na miejsce wskazane przez Zamawiającego.  

2. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego na podstawie 

telefonicznych zgłoszeń. 

3. Czas na postawienie maszyny od momentu zgłoszenia: do 120 minut. 

4. Rozliczenie przedmiotu zamówienia następować będzie w okresach comiesięcznych, według ceny 

jednostkowej podanej w ofercie przez Wykonawcę. 

5. W ramach usługi Wykonawca udostępni Zamawiającemu koparko-ładowarkę o minimalnej pojemności 

przedniej łyżki 1 m3, głębokość kopania przy wysuniętym ramieniu min. 4,0 m. 

6. W czasie przestoju koparko-ładowarki, operator będzie świadczył pracę na rzecz PGK Sp. z o. o. 

7. Cena powinna uwzględniać: dostawę maszyny pod wskazane miejsce oraz paliwo. 

8. Godziny pracy będą potwierdzane każdorazowo na koniec dnia pracy przez osobę upoważnioną ze strony 

Zamawiającego na karcie pracy sprzętu z wyszczególnieniem miejsca pracy. Karty pracy Wykonawca 

zobowiązany jest załączyć do faktury. Karta pracy sprzętu podpisywana będzie za każdy dzień przez osobę 

upoważnioną przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, zachowanie wszystkich norm bezpieczeństwa. 

Wykonawca odpowiada również za ewentualne szkody w majątku własności prywatnej i publicznej (np. 

ogrodzenia, budynki, mienie znajdujące się w obrębie robót). 

10. Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał aktualny w całym okresie obowiązywania umowy wpis do 

ewidencji działalności gospodarczej / Krajowego Rejestru Sądowego oraz wymagane przepisami uprawnienia 

i zezwolenia na obsługę koparko - ładowarki. 

   

II. Wynagrodzenie 

 

1. Wszystkie ceny muszą być wyrażone w złotych i groszach, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

2. Cena netto podana w ofercie jest stała i nie podlega żadnej zmianie podczas realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług. 

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w celu oceny takiej oferty Zamawiający doliczy do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. 

5. Wykonawca poda w ofercie cenę ryczałtową w złotych brutto za jedną godzinę pracy ładowarki wraz z obsługą 

operatorską oraz stawkę podatku VAT, 

6. Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie za faktycznie wykonany zakres prac. 

  

III. Termin realizacji zamówienia 

 

Umowa zostanie zawarta na czas określony do 31.12.2021 roku. 

  

IV. Wymagania wobec Wykonawcy 

  

Wykonawca ma dysponować (podstawa dysponowania: własność, leasing, najem, dzierżawa, użyczenie) koparko-

ładowarką o minimalnej pojemności łyżki 1 m3. 
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Wykonawca ma dysponować (podstawa dysponowania: umowa o pracę, zlecenie, zobowiązanie do współpracy):  

operatorem koparko-ładowarki z uprawnieniami do obsługi koparki. 

  

Wykonawca nie może: 

- znajdować się w stanie upadłości /likwidacji, 

- nie może zalegać z opłacaniem podatków, 

- nie może zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne. 

   

Z treści oferty i oświadczeń oraz dokumentów załączonych do oferty musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki 

Wykonawca spełnia. 

  

V. Termin i miejsce składania ofert 

Ofertę zawierającą oznaczenie: „Wynajem koparko-ładowarki wraz z obsługą operatorską” należy składać 

do 7 grudnia 2020 roku do godz. 15:00 w siedzibie PGK Sp. z o. o., ul. Wolności 4c, 11-610 Pozezdrze. 

   

VI . Kryteria oceny ofert 

 

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, spośród Wykonawców, których oferty spełniają wymogi określone 

w niniejszym postępowaniu. 

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty 

o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w określonym 

terminie. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 

w złożonych ofertach. 

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty spełniającej wymogi określone 

w niniejszym postępowaniu, przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 

  

VII. Termin związania ofertą 

 

Oferty pozostaną ważne przez okres 30 dni od terminu składania ofert wyznaczonego przez Zamawiającego. 

  

VIII. Dodatkowe informacje 

 

Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.   

Do dnia składania ofert (przed upływem terminu składania ofert) Zamawiający zastrzega sobie prawo 

unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.  

 

Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 

- p. Dorota Miszkiel – tel. 724 333 033. 

  

IX. Warunki zawarcia umowy 

  

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty 

ubezpieczeniowe potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej, zaświadczenie o niezaleganiu z opłaceniem podatków, zaświadczenie 

o niezaleganiu z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. 

 

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, w tym nie spełni warunków 

określonych w opisie przedmiotu lub nie stawi się na podpisanie umowy w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzenia ich ponownej oceny. 

 

 

 



 

FORMULARZ OFERTY 

 
Nazwa Wykonawcy _________________________________________________ 

REGON __________________________________________________________ 

NIP ______________________________________________________________ 

Adres Wykonawcy __________________________________________________ 

Numer rachunku bankowego___________________________________________ 

 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe: „Wynajem koparko-ładowarki wraz z 

obsługą operatorską”, składam ofertę następującej treści: 

Oferuję następującą cenę na wykonanie niniejszego zamówienia: 

______ zł netto za 1 godzinę wynajmu koparko-ładowarki wraz z obsługą + 

podatek VAT ( ______ % ) ______ zł 

co daje kwotę brutto za 1 godzinę wynajmu koparko-ładowarki wraz z obsługą 

______ zł 

(słownie: ______________________________________________________ zł) 

 

Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane 

z wykonaniem przedmiotu zamówienia i jest ofertą ostateczną. 

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę 

do niego zastrzeżeń. 

Potwierdzam termin realizacji zamówienia określony w zapytaniu ofertowym 

lub 

oferuję następujące warunki płatności _________________________________ . 

Wyznaczam osobę odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia 

________________________________________________________________ 

Oświadczam, że pozostaję związany ofertą na okres ______________________. 

 

 

……………………………, dnia ……………………… 

 

 

 

 

      …………………………………………………… 
                podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 



 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na: 
 

   „wynajem koparko - ładowarki wraz z obsługą operatorską” 

 

 

Nazwa Wykonawcy _________________________________________________ 

REGON __________________________________________________________ 

NIP ______________________________________________________________ 

Adres Wykonawcy __________________________________________________ 

Numer telefonu _____________________________________________________ 

 

 

Oświadczam, że: 

 

1. Posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponuję potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

 

 

 

……………………………, dnia ……………………… 

 

 

 

 

 

      …………………………………………………… 
                podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

 

 

Załączniki: 

 

1. oświadczenie o niezaleganiu z opłaceniem podatków, 

2. oświadczenie o niezaleganiu z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. 

 

 

 

 

 


