


finansowej  umożliwiającej wykonanie zamówienia. 
- dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają   
określonym wymaganiom Zamawiającego: zaświadczenia, atesty, certyfikaty lub świadectwa 
podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego, że kruszywo, które Wykonawca 
zamierza dostarczyć Zamawiającemu dopuszczone jest do stosowania w budownictwie i odpowiada 
określonym normom lub specyfikacjom technicznym. 
5. Miejsce  lub sposób uzyskania  zapytania ofertowego:  Urząd Gminy Rybno, ul. Długa 20,     
96-514 Rybno, pokój nr 18, tel./fax  46 /86 114 38 w 25 - zapytanie ofertowe  zostało umieszczone 
na stronie internetowej Zamawiającego: www.gminarybno.com 
6.Miejsce lub sposób uzyskania  informacji  oraz dodatkowej dokumentacji określającej 

szczegółowe warunki udziału  w postępowaniu  o udziale zamówienia:  Urząd Gminy Rybno,    
ul. Długa 20, 96-514 Rybno, pokój nr 18, tel./fax  46 /86 114 38 w 25. 
7. Kryteria oceny ofert:  najniższa cena 100 % 
8. Opis sposobu obliczenia ceny: W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania 
zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny brutto usługi będącej przedmiotem 
zamówienia wraz z należnym podatkiem VAT. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną 
usługę obowiązuje przez cały okres obowiązywania  umowy  i nie będzie podlegała reklamacji. 
9. Sposób przygotowania oferty: 
Ofertę należy sporządzić według załączonego formularza ofertowego, opisanej w następujący 
sposób : nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją ,,Zapytanie ofertowe 
nr sprawy RGK.7021.1.18.2020 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Dostawę kruszywa drogowego na remonty dróg gminnych na terenie Gminy Rybno”.  
Do oferty należy załączyć poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę  
dokumenty dotyczące formy prowadzenia działalności: 
1)Kserokopia aktualnego odpisu KRS lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, 
2) Oświadczenie czy jesteście Państwo  płatnikami podatku VAT. 
3) Zaświadczenia, atesty, certyfikaty lub świadectwa podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, 
potwierdzającego, że kruszywo, które Wykonawca zamierza dostarczyć Zamawiającemu 
dopuszczone jest do stosowania w budownictwie i odpowiada określonym normom lub 
specyfikacjom technicznym. 
10.Inne: Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez 
wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn. 
11.Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 22.05.2020 r., do godziny 10.00 
na adres: Urząd Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno 
12.Miejsce oraz termin otwarcia oferty: 
Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 22.05.2020 r. 
o godzinie 10.10. 
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Iwona Żółtowska 
13.Informacje dotyczące zawarcia umowy: 
W terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, 
którego oferta została uznana za najkorzystniejsza w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania 
umowy. Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy. 
14.  Ochrona danych osobowych: 

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 dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 
„RODO”, informuję, że: 

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Rybno z 
siedzibą w Rybnie, ul. Długa 20 jest Wójt Gminy Rybno; 

2)  inspektorem ochrony danych jest Pani Beata Jabłońska, e-mail: iod@gminarybno.com  
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