
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komnalnej Sp. z o. o. 
11-610 Pozedrze, ul. Wolności 4c  
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Pozedrze, dnia 2022.03.18  
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/1/03/2022 
 
Zapytanie ofertowe na „Zakup i dostawa ciągnika z kabiną wraz z osprzętem na potrzeby gospodarki 
komunalnej PGK Sp. z o.o. w Pozezdrzu” 
 
Postępowanie prowadzone jest w związku z obowiązującymi przepisami: ustawą z dnia z 27 sierpnia 2009 
roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz Regulaminem udzielania 
zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki  Komunalnej w Pozezdrzu o wartości 
nieprzekraczającej kwoty 130.000 złotych netto.  
 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa ciągnika z kabiną oraz przednim tuzem do  
celów związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie Gminy Pozedrze. 
 

2. Wykonywane prace będą polegały na utrzymaniu porządku na chodnikach i drogach 
gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych i terenach prywatnych znajdujących się 
na terenie Gminy Pozezdrze. 

 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 
1) Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika komunalnego z kabiną  oraz przednim 

tuzem, spełniającego wymagania określone w ustawie z dnia 20.06.1997 Prawo o ruchu 
drogowym oraz spełniającego warunki dopuszczenia do ruchu zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa - ciągnik z silnikiem 3 cylindrowym o mocy od 25 KM 
do 28 KM , fabrycznie nowy z przednim tuzem wraz z nowym fabrycznie osprzętem 
towarzyszącym typu: kosiarka bijakowa, posypywarka zawieszana taśmowa 400 kg, pług 
do odśnieżania typu V, zamiatarka.  
 

2) Wymagania techniczne: 
 

 Moc znamionowa  25 KM - 28 KM  

 Rodzaj napędu - 4x4;  

 Minimum 3 zakresy;  

 Rewers Przód/Tył; 

 Prędkość maksymalna minimum  22 km/h;  

 Skrzynia biegów mechaniczna ; 

 Hamulce tarczowe w kąpieli olejowej; 

 Blokada tylnego mechanizmu różnicowego; 

 System zacieśniania skrętu;  

 Płaska podłoga operatora; 

 Licznik godzin pracy; 
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 Komfortowy fotel operatora; 

 Hydrauliczne wspomaganie kierownicy; 

 Tylny WOM ze sprzęgłem jednokierunkowym min. 500 obr./min  

 WOM środkowy 2500 obr./min  

 Udźwig Tylnego TUZ-a minimum 950 kg na końcówkach cięgieł; 

 Wydajność pompy minimum 33 l/min  

 Tylny podnośnik Kat. I . 
- 1 wyjście hydrauliki z tyłu maszyny  

 Zaczep przyczepy z regulacją wysokości  

 Zaczep dolny rolniczy  

 Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca 1500 kg  

 Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem najazdowym 3000kg 

 Dopuszczalny nacisk na hak 500 kg 

 Kabina ( ogrzewanie, radio, wycieraczka przód/tył, oświetlenie robocze, kogut) 

 Koła rolnicze 

 Przedni tuz siła podnosząca 600 kg   

 Hydraulika przód min 2 sekcje  

 Pług do śniegu V 152cm , oświetlenie, sworznie i sterownik mocowanie 
kompatybilne z ciągnikiem ; 

 Zamiatarka tylna z koszem , 120 cm , kompatybilna z traktorem, z wałkiem WOM 
w zestawie; 

 Posypywarka taśmowa piasku i soli z wałkiem WOM w zestawie, 

 Kosiarka bijakowa tylna, 125 cm z wałkiem WOM w zestawie , 
 

 
4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt do 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Pozezdrzu.   
5. Wykonawca zapewni bezpłatne uruchomienie, sprawdzenie oraz przeprowadzi bezpłatny 

instruktaż dla osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie poprawnej pracy, 
konserwacji i bezpiecznej obsługi sprzętu. 

6. Wykonawca, który nie jest producentem winien być autoryzowanym przedstawicielem  
producenta ciągników i posiadać autoryzowany serwis mobilny zapewniający naprawy 
gwarancyjne i pogwarancyjne. 

7. Wykonawca  będzie wykonywał pełną obsługę serwisową w okresie trwania gwarancji 
zgodnie z zalecaniami producenta  i zakresem opisanym w karcie gwarancyjnej. 

8. Miejsce serwisowania w ramach udzielonej gwarancji – teren Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Pozezdrzu.    
 
 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Termin wykonania zamówienia wynosi do 60 dni od daty zawarcia umowy.  
 
 

III. OPIS SPOSOBU PRRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

1. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do 
zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji 
Wykonawcy.  

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie 
postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język 



polski.  
3. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność oryginałem 

przez Wykonawcę.  
4. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisanej 

przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji 
Wykonawcy.  

5. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach 
Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja 
zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom oraz zamieszczona na stronie 
internetowej Zamawiającego.  

6. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści zapytania 
ofertowego niezbędny jest czas na wprowadzenie zmian w ofertach, o czym zostaną 
powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którym przekazano zapytanie ofertowe oraz informacja 
zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.  

7. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty w przypadku, gdy 
żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.  

8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
9. Zamawiający nie przewiduje możliwości negocjacji złożonych ofert.  
10. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego najpierw 

dokonuje oceny ofert, a następnie bada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona 
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu.  

11. Jeżeli Wykonawca, którego ofertę wybrano, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert.  

12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić 
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje 
pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów 
załączonych do oferty. Pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale lub kopii 
poświadczonej notarialnie.  

13. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny. 
 

IV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY. 
 

1. Wykonawca podaje cenę ryczałtową brutto za przedmiot umowy. 
2. Cena określona przez oferenta powinna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz                              

z narzutami niezbędne do wykonania całości przedmiotu zamówienia w zakresie objętym 
opisem przedmiotu zamówienia. 

 
 

V. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTTY. 
 

1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:                              
Cena - 100%  

 
C= Cn/Cbx100x100% 



 
gdzie:  

C – ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena  
Cn – oferowana najniższa cena oferty  
Cb – oferowana cena w badanej ofercie  
100 - wskaźnik stały  

 
2. Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punków wynosi 100. Wszystkie obliczenia będą 

dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający przyzna zamówienie 
Wykonawcy, który zdobędzie najwyższą ilość punków. 
 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT. 
 

1. Ofertę zapakowaną i oznaczoną zgodnie z punktem 6 należy dostarczyć do siedziby 
Zamawiającego tj. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Pozezdrzu ul. 
Wolności 4C, 11-610 Pozezdrze.  

2. Termin składania ofert upływa dnia 1 kwietnia 2022 r. godz. 10:00.  
3. Oferty złożone po terminie, określonym w ust. 2 nie będą rozpatrywane. 
4. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, 

gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalności do terminu otwarcia ofert. 
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w formie elektronicznej.  

5. Koperta powinna zostać oznakowana w następujący sposób:  
 

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W POZEZDRZU  
ul. WOLNOŚCI 4C, 11-610 POZEZDRZE 

oraz napis: 
Oferta w postępowaniu na 

„Zakup i dostawa ciągnika z kabiną wraz z osprzętem  na potrzeby gospodarki komunalnej 
PGK Sp. z o.o. w Pozezdrzu ” 

Nr postępowania ZP/1/03 /2022  
Nie otwierać przez dniem 1 kwietnia 2022 r.,  godz. 10:00 

 
6. Koperta powinna także zawierać nazwę i adres Wykonawcy (dopuszcza się pieczątkę 

Wykonawcy).  
7. Wykonawca może przed terminem do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez 

siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie                                      
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem wyznaczonym do składnia 
ofert.  

8. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak określa 
pkt 6 oraz dodatkowo opisane zmiana lub wycofanie.  

9. Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty po upływie 
terminu składania ofert.  
 
 

VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ WYKONAWCÓW Z ZAMAWIAJACYM. 
 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Strony mogą przekazywać sobie za 
pomocą poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że oferta Wykonawcy pod rygorem 
nieważności musi być złożona na piśmie.  

2. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami są: - Bogusława Ciborowska                                            
e-mail: boguslawa.ciborowska@pgkpozezdrze.pl, tel. 721 111 033 oraz Agnieszka 
Andrzejewska e-mail: agnieszka.andrzejewska@pgkpozezdrze.pl,  tel. 725 644 000. 



 
VIII.         INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY. 
 

1. Jeżeli Wykonawca, którego ofertę wybrano, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki do unieważnienia postępowania.  

2. Warunkiem, koniecznym ze strony Wykonawcy, do zawarcia umowy będzie dostarczenie 
Zamawiającemu przed jej zawarciem nw. dokumentów:  

1) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia: 
dostarczenie Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kserokopii (potwierdzonej „za 
zgodność z oryginałem”) umowy współpracy lub umowy konsorcjum – określającą w 
szczególności zasady odpowiedzialności i rozliczeń stron.  

2) dokument potwierdzający, że osoba, która będzie pełniła funkcje operatora koparko – 
ładowarki podczas wykonywania zamówienia posiada aktualne uprawnienia operatora 
maszyn roboczych (koparko – ładowarka).  

3. W przypadku niedostarczenia przed podpisaniem umowy dokumentów, o których mowa w ust. 
2 Zamawiający uzna, że Wykonawca uchyla się od podpisania umowy z winy Wykonawcy i 
dokona ponownego wyboru oferty zgodnie z ust. 1. 

 
IX.        KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 

 
Zgodnie z wymogami 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 dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych)                        tzw. „RODO”), przedstawiamy zasady, na jakich odbywa się przetwarzania 
danych osobowych w PGK Pozezdrze oraz prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą.  

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest PGK sp. z o.o. Pozezdrze, ul. Wolności 4c  11-610 
Pozezdrze, e-mail,biuro@pgkpozezdrze.pl, tel. 87 444 50 33, 726 996 994 

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Izabela Kraśniewska, z którą można się 
skontaktować pod adresem e-mail: iod@pgkpozezdrze.pll 

3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane: 
a. w celu realizacji umowy lub usługi, a w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne przez 

wyrażoną zgodę - art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679; 
b. lub w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PGK sp. z o.o. Pozezdrze na 

podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy                                      
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Ustawy                                   
o cmentarzach i chowaniu zmarłych - art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679;  

c. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu PGK sp. z o.o. Pozezdrze polegającego na 
ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami, prowadzenie 
analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej - art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 
2016/679. 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania 
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.                             W 
przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody podanie danych 
osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez                       
PGK sp. z o.o. Pozezdrze jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy. 

5. Zebrane dane osobowe będą przekazywane odpowiednio: 
a. dostawcom systemów informatycznych i usług IT, 
b. służbom ratowniczym i medycznym w uzasadnionych przypadkach zagrożenia życia i zdrowia, 
c. bankom w zakresie realizacji płatności, 
d. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa jak również innym podmiotom, które 

przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 
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6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, zgodnie                              
z obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu 
wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych. 
Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia 
roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych 
roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie 
i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym instrukcją kancelaryjną. 

7. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających                                              
z przepisów prawa):  

a. dostępu do treści swoich danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);  
b. sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub 

niekompletne (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); dostępu oraz 
prawo do żądania sprostowania  

c. usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);  
d. ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia                                                    

o ochronie danych);  
e. przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);  
f. prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);  
g. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  
h. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)                                      

w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych.  

8. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich. 

 
X.         ZAŁĄCZNIKI: 

 
1. Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego - formularz oferty,  

 
 

Prezes Zarządu  
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej                     
Sp. z o.o. w Pozezdrzu 

      /-/ Leszek Krzyżanowski 
       
 
 
 

 


