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Wójt Gminy Dąbrowice

99-352 Dąbrowice

ul. Nowy Rynek 17

ZAPRASZA
do ztoŻenia ofefty cenowej na zadanie pn.:

Odśnieżanie 

:::ffi:*:Tff'iny 
Dąbrowice

Rewir 1: Mariopol, Rozopol; Dąbrowice: ul. Przedecka, ul. Stary Rynek,
ul. 3-go Maja, ul. Zbawiciela, ul. Benedykta; Liliopol, Łojewka; powrót w stronę

Mariopola

Rewir 2: Augustopol, Dzięgost, łącznik Dzięgost _ Witawa, Witawa, ul. Cmentarna
(Dąbrowice), powrót Augustopol, ul. Wodna (Dąbrowice), DziĄ, Majdany

Rewir 3: Baby, Zgórze, Nowe Baby, Piotrowo, ul. Kościuszki (Dąbrowice) i łączniki
do drogi powiatowej

(na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

1. opis sposobu przygotowania oferĘ cenowej:
1) należy ją złoŻyó na załączonym do niniejszego zap'1anj,a formularzu

. Wzór formularza ofertowego wraz z załącznikami,

Dopuszcza się złożenie ofeń na jedną |ub więcej części zamówienia. Na każdą
część wymagane jest złożenie odrębnej oferĘ.

2) na|,eŻy 1ązłożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercte,
3) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres

zleceniobiorcy oraz napis: Oferta cenowa na zadanie pn.:

W zależności, którego rewiru doĘcry składana ofeńa.
odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Dąbrowicę w sezonie zimowym 2013.2014
Rewir 1: Mariopol, Rozopol; Dąbrowice: ul. Przedecka, ul. Stary Rynek, ul. 3-go Maja,
ul. Zbawiciela, ul. Benedykta; Liliopol, Łojewka; powrót W stronę Mariopola



LUB
odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Dąbrowice w sezonie zimowym 2013-2014
Rewir 2: Augustopol, Dzięgost, łącznik Dzięgost _ Witawa, Witawa' ul. Cmentarna
(Dąbrowice), powlót Augustopol, ul. Wodna (Dąbrowice), Działy, Majdany

LUB
odśnieŻanie dróg gminnych na terenie gminy Dąbrowice w sezonie zimowym 2O13-2O14

Rewir 3: Baby, Zgórze, Nowe Baby, Piotrowo' ul. Kościuszki (Dąbrowice) i łączniki

do drogi powiatowej

4) ceny w niej podane mają byó w}Tażone cyfrowo i słownie,

5) ma byó napisana w j ęzyku polskim, czytelną i trwałą techniką
6) ma obejmować całość zamówienia.

2. opis przedmiotu zamówienia:

odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Dąbrowicę w sezonie zimowym fo13-2)14.
Wykonawca powinien dysponować co najmniej jedną jednostką sprzętu odśnieŹającego,
przy uwzględnieniu warunku, iz posiada doświadczenie lub osobę z doświadczenrem
w operowaniu rłrytnienionym Sprzętem.

Przez sprzęt odśnieżający należy rozumieó: ciągnik dwunapędowy, równiarkę, ciągnik
gąsienicowy, samochód cięiarowy, ładowarkę, koparko-ładowarkę lub inny równoważny
sprzęt - wyposaiony w pług śnieżny z regulowaną wysokością ustawienia pługa śnieżnego
i skośnym położeniem narzędzia roboczego w stosunku do kierunku jazdy.
Zamalviający zastrzęga sobie prawo do sprawdzenia czy posiadany sprzęt odpowiada
ustalonym kryteriom, o których mowa powyżej.

Wykonawca musi wskazaó, że dysponuje minimum jedną dyspozycyjną osobą dla kaŻdego

pojazdu oddzielnie, posiadającą odpowiednie uprawnienia do kierowania poj azdami
lub sprzętem'

odśnieżanie dróg gminnych może byó wykonywane pługiem, który jęSt własnością Gmlny
Dąbrowice. Wykonawca powinien dysponować cięgnikiem do którego istnieje możliwośó
podłączenia gminnego pługa do śniegu 3,l5 guma + nakładk a na łyŻkępługa 3,15 (w ofercle
można ZaproponowaÓ inny poj azd do którego można zamontov/aó wyŻej wymieniony pług ).

Przewiduje się zawarcie w wyniku niniejszego postępowania umowy z terminem rca|izacii
od 15 listopada 2013 do 15 kwietnia 2014 sukcesywnie wg potrzeb.



3. Wymagany termin realizacji umowy:

Termin wykonania zamówienia od 15 listopada 2013 do 15 kwietnia 2014 sukcesywnte
wg potrzeb.

4. Prry wyborze proporycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryteńum:
Zamawiający udzieli zamówięnia Zlecęniobiorcy który _ spełni opisane wyżej wymagania _

zaoferuje najniŹszą cenę brutto za 1 godzinę pracy sprzętu.

Cęna I00%

5. ofeńa powinna zawieraó następujące dokumenty:
l) |ormularz o|eny wg zalączollego wzoru.

2) wypełniony i zaparafowany wzór umowy.

ó. opis sposobu ob|iczenia ceny w składanej ofercie cenowej:
W cenę o|erty na|eży rt Iiczyc:

- waftośÓ usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienra,

- obowiązujący podatek VAT.

7. Miejsce i termin złożenia oferĘ cenowej:

ofer1ę cenową n a|eizy złożzyć w terminie do dnia 28 października 2013 roku, do godz. l2.00
w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego Sekretariat Urzędu Gminy Dąbrowroe,
ul. Nowy Rynek 17, 99-352 Dąbrowice.

oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona
zleceniobiorcy nieotwarta.

Zlęceniobiorca może wprowadzió zmiany lub wycofaó złożoną o|ertę przed terminem upływu
jej składania.

8. Miejsce i tennin otwarcia oferĘ cenowej:
otwarcie złożonych ofer1 nastąli w dniu 28 pażdziem|ka 2073 roku o godz. 12.30 w siedzibie
zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Dąbrowice.

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami sa:

Pracownik merytoryczny: Anna Osiecka, tel. 24 f52 25 83

l0. Informacje doĘczące zawierania umowy:
W terminie 7 dni od daty powiadomienia o w1'!617" oferty cenowej, wybrany Zlęceniobiorca
podpisze umowę w Urzędzie Gminy Dąbrowice. 
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