
             

      śuromin, dnia 04.11.2015 r. 

 

GKMiZP.271.2.25.2015 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 

 

1. Zamawiaj ący: 
Gmina i Miasto śuromin zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r. Poz. 907 z późn. zm.) oraz regulaminem udzielania zamówień 
publicznych w UGiM śuromin, których wartość nie przekracza wyraŜonej  
w złotych równowartości kwoty 30.000 euro zatwierdzonych zarządzeniem nr 30/2014 
Burmistrza Gminy i Miasta śuromin z dn. 16.04.2014 r. zaprasza do złoŜenia oferty na 
„Od śnieŜanie dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta śuromin w sezonie zimowym 
2015/2016”  
  
2  Przedmiot zamówienia: 
2.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie 

odśnieŜania dróg gminnych w sezonie 2015/2016 na terenie: 
a) Gminy śuromin  

Wykaz miejscowości gminnych: Będzymin, Brudnice, Cierpigórz, Chamsk, Dębsk, 
Dabrowa, Dąbrowice, Franciszkowo, Kliczewo DuŜe, Kliczewo Małe, Kosewo, 
Kruszewo, Młudzyn, Nadratowo Nowe, Stare Nadratowo, Olszewo, Poniatowo, 
Raczyny, Rozwozin, RzęŜawy, Sadowo, Tadajówka, Wiadrowo, Wólka Kliczewska. 

a) miasta śuromin  
 Wykaz ulic: ul. Lidzbarskiej oraz ul. Warszawskiej w śurominie - od skrzyŜowania 

(rondo) ul. Jana Pawła II z ul. Lidzbarską do skrzyŜowania (rondo) ul. Jana Pawła II 
z ul. Warszawską 

 
2.2 Zakres robót obejmuje usługę odśnieŜania dróg i ulic oraz zwalczanie i zapobieganie 

śliskości nawierzchni dróg poprzez posypywanie dróg mieszanką piasku i soli 
(zakupioną we własnym zakresie) - dotyczy wskazanych przez Zamawiającego 
odcinków dróg oraz ulic według potrzeb. 
Prowadzenie akcji zimowej odbywać się będzie w dzień i w nocy, w dni robocze i święta, 
w róŜnych warunkach atmosferycznych – opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje 
i zamiecie śnieŜne, niskie temperatury i będzie kaŜdorazowo zlecane przez 
Zamawiającego według aktualnych potrzeb. 
PowyŜsze prace mają na celu likwidację skutków zimy i skutków obniŜonej temperatury 
w celu zapewnienia przejezdności dróg, zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń w ruchu 
drogowym wywołanych czynnikami atmosferycznymi 

 
2.3 Ustala się następujące standardy zimowego utrzymania dróg: 

a) jezdnia powinna być odśnieŜona na całej szerokości 
b) wskazane przez Zamawiającego odcinki dróg oraz ulic naleŜy posypać mieszanką 

piasku i soli, które Wykonawca zobowiązuje się zapewnić w ramach własnych 
środków 

c) Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania sprzętu niezbędnego do wykonania 
przedmiotu zamówienia w pełnej gotowości do pracy, tak aby wyjazd do pracy mógł 
nastąpić najpóźniej w ciągu 2 godzin od otrzymania zlecenie od Zamawiającego. 

 
2.4 Wykonawca zobowiązuje się zapewnić niezbędną ilość osób do obsługi sprzętu celem 

naleŜytego wykonania przedmiotu zamówienia  
Operatorem sprzętu do odśnieŜania moŜe być kierowca posiadający odpowiednie 
uprawnienia, tj. posiadać wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość obsługiwanego 
sprzętu i doświadczenie w pracy przy zimowym utrzymaniu dróg. 
 

2.5 OdśnieŜanie oraz usuwanie i zwalczanie śliskości powinno odbywać się najpóźniej 
w ciągu 2 godzin po otrzymaniu zlecenia od Zamawiającego w formie zgłoszenia 
telefonicznego. 

 
 



 
2.6 Do Wykonawcy przy obsłudze sprzętu do odśnieŜania oraz zwalczania śliskości naleŜy: 

a) wyposaŜenie swoich środków transportowych w ostrzegawcze światła pulsujące 
i  telefony komórkowe,  

b) tankowanie i rozliczanie paliwa na swój koszt, 
c) obsługa piaskarki i pługu. 

 
2.7 Do obowiązków Wykonawcy naleŜ ponadto; 

a) uŜywanie sprzętu w pełni sprawnego technicznie, w przypadku awarii Wykonawca 
zobowiązany jest do podstawienia sprzętu zastępczego – odpowiadającego 
warunkom określonym w pkt. 3 zapytania ofertowego. 

b) wyznaczenie osób pełniących dyŜur, odpowiedzialnych za przystąpienie do 
odśnieŜania; 

c) zgłoszenie do przedstawiciela Zamawiającego kaŜdorazowej przeprowadzonej akcji 
odśnieŜania wraz z podaniem liczby godzin wykonanej pracy; 

d) samodzielne, natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia usługi w godzinach nocnych, 
w przypadku zaistnienia sytuacji wyjątkowych tj. intensywnych opadów śniegu, po 
zgłoszeniu tego faktu Zamawiającemu i uzyskaniu jego akceptacji. 

 
2.8 Wykonawca podczas wykonywania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do 

przestrzegania dyscypliny pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 
prawa o ruchu drogowym. Za ewentualne szkody powstałe osobom trzecim podczas 
wykonywania tych prac odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

 
 
3  Warunku udziału w post ępowaniu: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  
2) posiadają wiedzę i doświadczenie; 
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania  

zamówienia 
Zamawiaj ący uzna warunek za spełniony je Ŝeli wykonawca wyka Ŝe, Ŝe dysponuje 
minimum jednym samochodem ci ęŜarowym z nap ędem minimum na dwie osie 
wyposa Ŝonym w regulowany pług oraz urz ądzenie do rozsypywania mieszanki 
piasku i soli. Pojazd musi posiada ć aktualne ubezpieczenie OC . 

4)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą 
/spełnia/ nie spełnia/. Podstawę oceny stanowić będą oświadczenia i dokumenty dołączone 
do oferty.  
 
 
4. Termin realizacji zamówienia – od dnia zawarcia umowy do dnia 

15 kwietnia 2016 roku.  
Zamówienie realizowane będzie w zaleŜności od potrzeb. 
Zamawiający powiadomi wykonawcę telefonicznie o konieczności wykonania usługi. 
Wykonawca w ciągu 2 godzin zobowiązany będzie do przystąpienia wykonywania pracy. 

 
3. Kryteria oceny oferty. 

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niŜej przedstawionych kryteriów: 
Cena –100 % 
Oferowana cena – maksymalnie 100 pkt. 
 
 

5. Miejsce i termin zło Ŝenia oferty: 
Ofertę naleŜy złoŜyć na adres: Urząd Gminy i Miasta śuromin – Pl. Piłsudskiego 3,  
09-300 śuromin, Sekretariat Urzędu - pokój nr 17, w terminie do dnia 10.11.2015 roku, 
do godz. 9 30. 
Zamawiający dopuszcza moŜliwość składania ofert drogą elektroniczną na adres: 
gkmizp@gmail.com 
 
 



 
 

6. Sposób przygotowania oferty: 
    Ofertę naleŜy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, złoŜyć Zamawiającemu  

w zamkniętej kopercie. Ofertę naleŜy opatrzyć opisem „Oferta na odśnieŜanie dróg 
gminnych na terenie Gminy i Miasta śuromin w sezonie zimowym 2015/2016”. Ofertę 
naleŜy przygotować według Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego.  

 
Do oferty nale Ŝy doł ączyć: 
1) Wykazu sprz ętu (zał. nr 2 do zapytania ofertowego) 
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu (zał. nr 3 do 

zapytania ofertowego) 
 
7. Termin otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy i Miasta śuromin, Pl. Piłsudskiego 3,  
09-300 śuromin, pok. Nr 36, dnia 10.11.2015 roku, godz. 945. 

 
8. Warunki płatno ści 

Płatne miesięcznie na konto Wykonawcy, po wystawieniu faktury/rachunku przez 
Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia złoŜenia faktury/rachunku oraz przedłoŜeniu kart 
drogowych z wykazem odbytych kursów i ilością godzin odśnieŜania potwierdzonych 
przez pracownika Gminy i Miasta śuromin.                                            

 
 
9. Termin zwi ązania ofert ą – 30 dni.   
     W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający ma prawo 

dokonać wyboru innego oferenta spośród złoŜonych ofert. 
 
10. Zamawiaj ący zastrzega sobie mo Ŝliwo ść uzupełnienia brakuj ących dokumentów  

w ofercie oraz składania wyja śnień dot. zło Ŝonych dokumentów oraz o świadcze ń. 
 
11. Zamawiaj ący zastrzega sobie prawo uniewa Ŝnienia post ępowania. 
 

W załączniku: 

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy 
Zał. nr 2 – Wykaz sprzętu 
Zał. nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
 
 
 
 
 
 
              ...................................................... 

 (Podpis kierownika zamawiającego) 

        
 
 



 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  
 

........................................ 
/miejscowość i data/   

 
Nazwa i adres oferenta:  ......................................................... 

tel./fax:       ........................................................   

NIP:      ........................................................  

adres e-mail:        ........................................................  

 

 
FORMULARZ  OFERTOWY 

 

Do Gminy i Miasta śuromin 
       Pl. Piłsudskiego 3 

09-300 śuromin 
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn.: „Od śnieŜanie dróg gminnych na terenie Gminy 

i Miasta śuromin w sezonie zimowym 2015/2016”  

 
1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w Zapytaniu 

ofertowym.  

 

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia przy uwzględnieniu szacunkowych ilości 

godzin odśnieŜania na cały okres realizacji zamówienia podanych w zapytaniu 

ofertowym oraz cen jednostkowych brutto za 1 godzinę podanych poniŜej za łączną 

cenę:  

 

Cena brutto  -      …………… …..……..  zł 

   słownie: ....................................... ............................................................................. 

   Cena zawiera podatek VAT w wysoko ści ……… % 

 

                                             
Lp.  

 
Rodzaj usługi 

Cena jednostkowa  
brutto za 1 h 

Szacunkowa Ilo ść 
godzin (h) 

Łączna 
warto ść 

brutto (zł) 

1. 

 
Cena brutto z 1 godzin ę odśnieŜania 
wraz z posypywaniem  
(z uwzględnieniem materiału  
zakupionego we własnym zakresie) 
 

  
 

30 

 

2. 
 
Cena brutto z 1 godzin ę odśnieŜania  
 

 
 
 

 
80 

 

3. 

 
Cena brutto z 1 godzin ę 
posypywania  
(z uwzględnieniem materiału  
zakupionego we własnym zakresie) 
 

  
 

10 

 



 
3. Oświadczam, Ŝe dysponuję odpowiednim sprzętem, który będzie słuŜył realizacji usługi. 
 
4. Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: 

Od dnia podpisania umowy do 15.04.2016 roku w zale Ŝności od potrzeb. 
Zobowi ązuję się do przyst ąpienia wykonywania usługi w ci ągu 2 godzin od 
telefonicznego powiadomienia przez Zamawiaj ącego. 
 

5. Podczas realizacji zamówienia nie przewiduję udziału podwykonawcy. 

6. WyraŜam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym 

7. Oświadczam, Ŝe: 

- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do 

niego zastrzeŜeń 

- w przypadku przyznania nam (mi) zamówienia zobowiązuję(-emy)  się do zawarcia 

umowy  w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego 

8. Oświadczam(-y), Ŝe nie podlegam(-y) wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2013 r. 

poz. 907 z późn. zm.) 

9. Oświadczam(-y), Ŝe posiadam(-y) uprawnienia do wykonania określonej działalności, 

posiadam(-y) niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuję(-emy) potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajduję(-my) się w sytuacji 

ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

10.Załącznikami do oferty są następujące dokumenty:   

…………………………………………………… 

 

 

 

 

             

    .............................................................      
(podpis i pieczątka osoby uprawnionej  

                   do reprezentowania wykonawcy) 
 

 

 

 
 

 



 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  

 
WYKAZ   SPRZĘTU 

 
 
 
NAZWA WYKONAWCY: ________________________________________________________________________ 
 
 
 
ADRES WYKONAWCY: _________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na: 
„Od śnieŜanie dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta śuromin 

 w sezonie zimowym 2015/2016”  
oświadczam, Ŝe dysponuję obecnie następującymi jednostkami sprzętu: 

 
 
 
L.p. Rodzaj sprzętu 

 i nr rejestracyjny 
Ilość Rok produkcji Forma władania* 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

 
W przypadku udostępniania sprzętu Wykonawcy przez inny podmiot, naleŜy dołączyć 
odpowiednie pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zadania. 
 
 
* określić, czy jest to sprzęt będący własnością oferenta, czy teŜ wynajęty, dzierŜawiony, uŜyczony itp. 

 
 
 
 
 
 
 

      
_____________________________________ 

/PODPIS I PIECZATKA WYKONAWCY 
 lub UPRAWNIONY PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY/ 

 
 

 
_______________________ _______ ________ 
/MIEJSCOWOŚĆ  I DATA/ 

 
 
 

 

 

 



 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego  

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU 
 
 
 
NAZWA WYKONAWCY: ________________________________________________________________________ 
 
 
 
ADRES WYKONAWCY: _________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na: 
„Od śnieŜanie dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta śuromin 

 w sezonie zimowym 2015/2016”  
 

oświadczam, Ŝe spełniam warunki dotycz ące:                          

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
 

 

 
_____________________________________ 

/PODPIS I PIECZATKA WYKONAWCY 
 lub UPRAWNIONY PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY/ 

 
 

 
_______________________ _______ ________ 
/MIEJSCOWOŚĆ  I DATA/ 

 
 
 

 
 

 

 


