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Stanisławów, dnia 31.10.2018r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

1. Zamawiający: 

Gmina Stanisławów 

ul. Rynek 32 

05-304 Stanisławów 

tel./fax 25 757 58 58/25 757 58 57, REGON 711582434, NIP 822-214-71-56 

zaprasza do złożenia oferty na: 

„Świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie 

Gminy Stanisławów w sezonie zimowym 2018/2019”.   

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

    Postepowanie jest prowadzone w trybie: zapytania ofertowego, którego wartość nie  

    przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto, o której mowa w art.4 pkt.  

    8 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

3. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty: 

     3.1. Opis przedmiotu zamówienia: 

zimowym utrzymaniem dróg objęte są drogi gminne oraz dojazdowe do terenów zwartej 

zabudowy mieszkaniowej na terenie gminy Stanisławów w sezonie 2018/2019. Łączna 

długość dróg przewidzianych do zimowego utrzymania wynosi ok. 130 km.  

Zimowe utrzymanie dróg to: 

 likwidacja skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na 

siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu 

drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; prowadzenie akcji zimowej całodobowo,  

w dni robocze oraz święta, w różnych warunkach atmosferycznych (opady śniegu, marznącego 

deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury), 

 utrzymywanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych     

i sprzętowych wraz z osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków zimy, 

 zapewnienie materiałów mieszanki piasku z solą,  

 pełnienie dyżurów. 

Na drogach do zimowego utrzymania odśnieżanie oraz usuwanie śliskości prowadzone będzie  

na polecenie Zamawiającego po uzgodnieniu z osobami wyznaczonymi ze strony Zamawiającego  

do kontaktów z Wykonawcą. Likwidacja śliskości zimowej na drogach winna następować przez 

posypanie mieszanką piasku z solą. Szerokość posypywania jezdni 5,0m. Odśnieżanie winno być 

zakończone w ciągu: Zadanie nr 1: do 12 godz., Zadanie nr 2: do 16 godz., Zadanie nr 3: do 16 godz., 

Zadanie nr 4: do 16 godz. od zgłoszenia przez Zamawiającego.  
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Zamawiający nie wlicza do zakresu zimowego utrzymania dojazdów do wskazanych obrębów 

miejscowości, których należy dokonać odśnieżenia. 

OGÓLNE  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WYKONYWANIA  USŁUGI  PRZY ZIMOWYM  

UTRZYMANIU  DRÓG 

1. Wykonawca usługi odpowiedzialny jest za jakość jej wykonania oraz za zgodność z poleceniami 

pracownika pełniącego nadzór nad akcją zimowego utrzymania dróg z ramienia Urzędu Gminy 

Stanisławów. 

2. Pełna gotowość do wykonania usługi obowiązuje od dnia zawarcia umowy. Termin ten w 

zależności od warunków atmosferycznych może być wydłużony lub skrócony. 

3. Ustala się maksymalny czas reakcji (przystąpienia do pracy) 1 godz. od wezwania przez 

pracownika Urzędu Gminy pełniącego nadzór nad akcją zimowego utrzymania dróg. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy każdej szkody wyrządzonej osobom trzecim. 

5. Sprzęt do rozsypywania materiałów szorstkich musi zapewnić płynną regulację ilości 

rozsypywanych środków do zwalczania śliskości oraz równomierny wydatek na m
2
 bez względu 

na prędkość jazdy. 

6. Pracownicy obsługujący sprzęt muszą być wyposażeni w telefony komórkowe. 

7. Wykonawca zapewni całodobową pracę sprzętu w razie takiej potrzeby. 

8. W czasie awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest podstawić sprzęt zastępczy. 

9. Nadzór sprawowany przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 

własny dozór i jakość powierzonych mu usług. 

10. Wykonawca powinien dozorować roboty osobiście lub przez swoich przedstawicieli 

upoważnionych do reprezentowania go wobec Zamawiającego w zakresie planowania 

i wykonania usług. 

11. Faktura zostanie zapłacona przez Zamawiającego wyłącznie na podstawie potwierdzonego przez 

Sołtysa wsi lub radnego lub pracownika Urzędu Gminy pełniącego nadzór nad akcją zimowego 

utrzymania dróg wykonanego zakresu robót w danym okresie rozliczeniowym w terminie 21 dni 

od daty złożenia faktury. 

 

Przed podpisaniem umowy sprzęt powinien być sprawdzony pod względem technicznym  

i przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w każdej chwili. 

Pojazdy używane do wykonywania prac przy odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej powinny 

być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji  

i oznaczania pojazdów (Dz. U. 2016r. poz.1038 ).  

 

Odśnieżanie dróg 

Do odśnieżania dróg należy używać odpowiedniego sprzętu, gwarantującego solidne usunięcie śniegu 

z jezdni. Sprzęt powinien być wyposażony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Operatorem sprzętu może być kierowca posiadający odpowiednie uprawnienia tj. wymaganą kategorię 
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prawa jazdy, znajomość obsługiwanego sprzętu i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu 

dróg. Technika odśnieżania nie może utrudniać ruchu pojazdów. 

 

Zwalczanie gołoledzi, zapobieganie powstawaniu i likwidacji śliskości.  

Do zwalczania gołoledzi, zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości należy używać 

odpowiedniego sprzętu, gwarantującego solidne usunięcie śliskości. Do zapobiegania powstawaniu, 

likwidacji i łagodzenia śliskości zimowej stosuje się mieszankę piasku z solą. Dobór materiałów i ich 

dawek w zależności od typu spodziewanej lub już występującej śliskości wg rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie 

mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr 230 poz.1960). 

Sprzęt do zwalczania gołoledzi powinien być wyposażony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Operatorem sprzętu może być kierowca posiadający odpowiednie uprawnienia tj. 

wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość obsługiwanego sprzętu i przeszkolenie do pracy przy 

zimowym utrzymaniu dróg. 

Za jakość stosowanych materiałów oraz wykonywanych prac i ich zgodność z wymaganiami 

zawartymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odpowiada Wykonawca. 

Do odśnieżania oraz usuwania śliskości zimowej mogą być stosowane przez Wykonawcę wyłącznie 

pojazdy i maszyny drogowe zarejestrowane oraz posiadające dopuszczenie do ruchu na drogach 

publicznych.  

Opis części zamówienia:  

Przedmiot zamówienia obejmuje 4 zadania: 

Zadanie nr 1 – obręb wsi: Stanisławów, ulice: Wołomińska, Polna, Łąkowa, Kwiatowa, Słoneczna, 

Tartaczna, Południowa, Żytnia, Leśna, Sosnowa, Osiedlowa, Lubelska, Wiatraczna, Przemysłowa, 

Ogrodowa, Mińska, Targowa, Ceglana, Rynek, Radzymińska, Senatorska, Kościelna, Mała, 

Łochowska, Węgrowska, Młynarska, Cmentarna, Podgraniczna, Lipowa, Szkolna, Armii Krajowej, 

Mickiewicza, Klonowa, Wspólna, Zachodnia, Prądzyńskich, Dworska, droga do Rządzy, Księcia 

Janusza, Północna, Spacerowa, Elizy Orzeszkowej, Henryka Sienkiewicza, plac targowy oraz 

istniejące zatoki autobusowe. Łączna długość dróg w zadaniu Nr 1 wynosi ok.16 km. Jednostka miary 

rozliczeniowej – godzina zegarowa. Szerokość odśnieżania pasa drogowego ok. 5,0m.  

Dla realizacji zadania nr 1 Oferent musi wykazać dysponowanie sprzętem: 1 pług z dociskiem 

hydraulicznym. Czas reakcji 1godz. od zgłoszenia przez Zamawiającego. Czas wykonania zadania 

do 12 godzin. Odśnieżanie odbywać się będzie w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

w różnych godzinach, także w porze nocnej, w niedziele i święta. Odśnieżanie wykonywane będzie w 

czasie i miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. 

Zadanie nr 2 – obręb wsi: Sokóle, Porąb, Kolonie Stanisławów, Wólka Piecząca, Rządza, 

Ołdakowizna, Papiernia, Prądzewo-Kopaczewo, Retków, Mały Stanisławów, Ciopan, Pustelnik, 

Zawiesiuchy, Łęka, Choiny, Cisówka oraz istniejące zatoki autobusowe. Łączna długość dróg w 

zadaniu Nr 2 wynosi ok. 61,4km. Jednostka miary rozliczeniowej – km. Szerokość odśnieżania pasa 

drogowego ok. 5,0m. 
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Dla realizacji zadania nr 2 Oferent musi wykazać dysponowanie sprzętem: 2 pługi z dociskiem 

hydraulicznym. Czas reakcji 1 godz. od zgłoszenia przez Zamawiającego. Czas wykonania zadania 

do 16 godzin. Odśnieżanie odbywać się będzie w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

w różnych godzinach, także w porze nocnej w niedziele i święta. Wykonawca będzie odśnieżał 

miejscowości wg. standardów odśnieżania załączonych przez Zamawiającego.  

Zadanie nr 3 – obręb wsi: Goździówka, Zalesie, Suchowizna, Legacz, Wólka Wybraniecka,  

Wólka Konstancja, Ładzyń, Lubomin, Wólka Czarnińska, Czarna, Szymankowszczyzna, Borek 

Czarniński oraz istniejące zatoki autobusowe. Łączna długość dróg w zadaniu Nr 3 wynosi ok. 48 km. 

Jednostka miary rozliczeniowej – km. Szerokość odśnieżania pasa drogowego ok. 5,0m. 

Dla realizacji zadania nr 3 Oferent musi wykazać dysponowanie sprzętem: 2 pługi z dociskiem 

hydraulicznym Czas reakcji 1 godz. od zgłoszenia przez Zamawiającego. Czas wykonania zadania 

do 16 godzin. Odśnieżanie odbywać się będzie w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

w różnych godzinach, także w porze nocnej w niedziele i święta. Wykonawca będzie odśnieżał 

miejscowości wg. standardów odśnieżania załączonych przez Zamawiającego. 

Niezbędny sprzęt do wykonania przedmiotu zamówienia, zobowiązany będzie zapewnić Wykonawca.  

W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej oraz 

uzyskać wszystkie niezbędne informacje, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, 

jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. 

Oferent winien zapoznać się z terenem realizacji zamówienia, tj. zapoznać się z wszystkimi drogami 

przewidzianymi do odśnieżania. Koszt wizji lokalnej terenu pokrywa Wykonawca. 

W składanej ofercie Wykonawca musi wykazać, że posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia 

oraz sprawny sprzęt przystosowany do odśnieżania dróg. 

Zadanie nr 4 - usuwanie śliskości zimowej przy zastosowaniu mieszanki piasku z solą na drogach 

gminnych na terenie całej gminy, ze szczególnym uwzględnieniem ulic przy szkołach i ośrodkach 

zdrowia oraz istniejących zatok autobusowych. Materiał na wykonanie zadania zapewnia wykonawca 

we własnym zakresie – mieszanka piasku z solą. Łączna długość dróg w zadaniu Nr 4 wynosi ok.130 

km.  

Dla realizacji zadania nr 4 Oferent musi wykazać dysponowanie sprzętem: 1 piaskarka. Czas reakcji 

1 godz. od zgłoszenia przez Zamawiającego. Czas wykonania zadania do 16 godzin. Prace 

wykonywane będą w czasie i miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca będzie usuwał 

śliskość wg. standardów usuwania śliskości załączonych przez Zamawiającego. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania od nr 1  

do nr 4 

Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na dowolną liczbę zadań. 

1) termin wykonania zamówienia: 

Od dnia podpisania umowy do 30.04.2019r. 
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2) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych     

warunków:  

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie później niż na dzień składania ofert 

wykażą, że spełniają warunki: 

 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień i nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia oraz znajdują się w sytuacji finansowej i 

ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia. Na potwierdzenie spełniania tego 

warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do 

wykluczenia  – załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, 

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie 

należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. 

 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

- na potwierdzenie tego warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługi o podobnym charakterze – 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania, 

- wykaz niezbędnych do wykonania narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje wykonawca (dla 

zadania nr 1 – 1 pług z dociskiem hydraulicznym, dla zadania nr 2 i 3 – 2 pługi z dociskiem 

hydraulicznym, dla zadania nr 4 – 1 piaskarka) – załącznik nr 5 do niniejszego zapytania, 

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją na temat 

ich kwalifikacji, doświadczenia i zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o 

podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do niniejszego zapytania. 

3) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu:  
jak w pkt 2) 

4) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami:  
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informację Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie na adres Urząd Gminy ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, faksem                                     

nr 25 757 58 57 lub e-mailem: urzad.gminy@stanislawow.pl 
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Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się faksem lub drogą elektroniczną. 

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami                                   

jest p. Ewa Dłuska-Redes tel 25 757 58 52 w godzinach pracy urzędu. 

5) wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium:  

nie dotyczy 

6) termin związania ofertą:  

30 dni 

7) opis sposobu przygotowywania ofert: 

Ofertę (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) należy przygotować w języku polskim, pismem 

komputerowym lub nieścieralnym atramentem i podpisać przez upoważnionego przedstawiciela firmy 

oraz złożyć ją w sposób uniemożliwiający dekompletację oferty. 

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej kopercie, zabezpieczonej przed otwarciem i zaadresować na 

adres:  Urząd Gminy Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów „Oferta na świadczenie usług 

związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie gminy Stanisławów 

w sezonie zimowym 2018/2019” Nie otwierać przed: 08.11.2018 r. godz. 10.15 

8) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:  

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pokój nr 30 – sekretariat w terminie do dnia 

08.11.2018 r. do godziny 10.00 

Otwarcie ofert nastąpi: 08.11.2018 r. o godzinie 10.15 w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy 

Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów 

9) opis sposobu obliczenia ceny:  

Cena oferty musi być wyrażona w polskich złotych. Cenę należy podać w kwocie netto, brutto i 

wyszczególnić stawkę i wartość podatku VAT. 

10) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:  
Przy ostatecznym wyborze zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

Cena – 100% 

Kryterium cena 

Waga kryterium – 100% 

Maksymalna liczba punktów do przyznania – 100 punktów 

     
najniższa cena spośród złożonych ofert 

Ilość uzyskanych punktów =  ----------------------------------------------------- x 100 
                    cena oferty badanej 
 

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

11) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:  
Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.  
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12) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  

 unieważnienia zaproszenia do złożenia ofert bez podania przyczyn, 

 wyjaśnienia treści ofert z Wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, 

niejasne lub budzą wątpliwości, 

 uzupełnienia ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić, 

 poprawienia omyłek rachunkowych, 

 odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie, 

 odrzucenia ofert niezgodnych z treścią zaproszenia, 

 wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty                               

w przypadku potwierdzenia tego faktu bądź braku wyjaśnień ze strony Wykonawcy. 

13) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający 

żąda wniesienia zabezpieczenia:  
Nie dotyczy 

14) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający 

wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich 

warunkach:  
wzór umowy.  

15) Lista załączników: 

 załącznik nr 1 - formularz oferty, 

 załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz że, nie       

                           podlega wykluczeniu, 

 załącznik nr 3 – lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, 

 załącznik nr 4 – wykaz wykonanych usług, 

 załącznik nr 5 – wykaz narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje lub będzie dysponował  

                           Wykonawca niezbędnych do wykonania zamówienia, 

 załącznik nr 6 – oświadczenie w zakresie posiadanych uprawnień, 

 załącznik nr 7 – wzór umowy.   

 załącznik nr 8 – system informacji przestrzennej Gminy Stanisławów dla zadania nr 2; 3; 4. 

 

      

Wójt Gminy Stanisławów 

 

    / - /  Adam Sulewski 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
Wzór oferty 

…......................................... 
       /pieczęć Wykonawcy/ 

Gmina Stanisławów 

ul. Rynek 32  

05-304 Stanisławów 

 

OFERTA WYKONAWCY  

Świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg gminnych  
na terenie gminy Stanisławów w sezonie zimowym 2018/2019 

 

      1. Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa ……………………………………………………………………………………………… 

Siedziba…………………………...…………………………………………………………….….. 

Nr telefonu/faks/e-mail 

…………………………………………………………………………………………………….… 

nr NIP ………………………………………………………………………………………………. 

nr REGON ……………………………………………………………………………………......... 

Nawiązując do zaproszenia  przedkładamy niniejszą ofertę na :  
 

……………………………………………………………………………………………………… 

OFERUJEMY  WYKONANIE  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  ZA  KWOTĘ:  

Zadanie nr 1 - obręb wsi: Stanisławów, ulice: Wołomińska, Polna, Łąkowa, Kwiatowa, Słoneczna, Tartaczna, 

Południowa, Żytnia, Leśna, Sosnowa, Osiedlowa, Lubelska, Wiatraczna, Przemysłowa, Ogrodowa, Mińska, 

Targowa, Ceglana, Rynek, Radzymińska, Senatorska, Kościelna, Mała, Łochowska, Węgrowska, Młynarska, 

Cmentarna, Podgraniczna, Lipowa, Szkolna, Armii Krajowej, Mickiewicza, Klonowa, Wspólna, Zachodnia, 

Prądzyńskich, Dworska, droga do Rządzy, Księcia Janusza, Północna, Spacerowa, Elizy Orzeszkowej, Henryka 

Sienkiewicza, plac targowy oraz istniejące zatoki autobusowe. Łączna długość dróg w zadaniu Nr 1 wynosi 

ok.16 km. Jednostka miary rozliczeniowej – godzina zegarowa. Szerokość odśnieżania pasa drogowego ok. 5,0 

m.  

Dla realizacji zadania nr 1 Oferent musi wykazać dysponowanie sprzętem: 1 pług z dociskiem hydraulicznym. 

Czas reakcji 1godz. od zgłoszenia przez Zamawiającego. Czas wykonania zadania do 12 godzin. Odśnieżanie 

odbywać się będzie w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w różnych godzinach, także w porze 

nocnej w niedziele i święta. Odśnieżanie wykonywane będzie w czasie i miejscach uzgodnionych z 

Zamawiającym. 

1 godz. odśnieżania drogi pługiem: 

cena netto: ………………………. zł (słownie: ………………………………………………) 

+  podatek VAT …....% w wysokości ………………………. zł 
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cena brutto: ……………………... zł (słownie: …………………………...………………….) 

Zadanie nr 2 -  obręb wsi: Sokóle, Porąb, Kolonie Stanisławów, Wólka Piecząca, Rządza, Ołdakowizna, 

Papiernia, Prądzewo-Kopaczewo, Retków, Mały Stanisławów, Ciopan, Pustelnik, Zawiesiuchy, Łęka, Choiny, 

Cisówka oraz istniejące zatoki autobusowe. Łączna długość dróg w zadaniu Nr 2 wynosi ok. 61,4 km. Jednostka 

miary rozliczeniowej – km. Szerokość odśnieżania pasa drogowego ok. 5,0 m. 

Dla realizacji zadania nr 2 Oferent musi wykazać dysponowanie sprzętem: 2 pługi z dociskiem 

hydraulicznym. Czas reakcji 1 godz. od zgłoszenia przez Zamawiającego. Czas wykonania zadania do 16 

godzin. Odśnieżanie odbywać się będzie w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w różnych 

godzinach, także w porze nocnej w niedziele i święta. Wykonawca będzie odśnieżał miejscowości wg. 

standardów odśnieżania załączonych przez Zamawiającego.  

1 km odśnieżania drogi pługiem: 

cena netto: ………………………. zł (słownie: ………………………………………………) 

+  podatek VAT …....% w wysokości ………………………. zł 

cena brutto: ……………………... zł (słownie: …………………………...………………….) 

Zadanie nr 3 - obręb wsi: Goździówka, Zalesie, Suchowizna, Legacz, Wólka Wybraniecka,  

Wólka Konstancja, Ładzyń, Lubomin, Wólka Czarnińska, Czarna, Szymankowszczyzna, Borek Czarniński oraz 

istniejące zatoki autobusowe. Łączna długość dróg w zadaniu Nr 3 wynosi ok. 48 km. Jednostka miary 

rozliczeniowej – km. Szerokość odśnieżania pasa drogowego ok. 5,0 m. 

Dla realizacji zadania nr 3 Oferent musi wykazać dysponowanie sprzętem: 2 pługi z dociskiem hydraulicznym 

Czas reakcji 1godz. od zgłoszenia przez Zamawiającego. Czas wykonania zadania do 16godzin. Odśnieżanie 

odbywać się będzie w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w różnych godzinach, także w porze 

nocnej w niedziele i święta. Wykonawca będzie odśnieżał miejscowości wg. standardów odśnieżania 

załączonych przez Zamawiającego. 

1 km odśnieżania drogi pługiem: 

cena netto: ………………………. zł (słownie: ………………………………………………) 

+  podatek VAT …....% w wysokości ………………………. zł 

cena brutto: ……………………... zł (słownie: …………………………...………………….) 

Zadanie nr 4 - usuwanie śliskości zimowej przy zastosowaniu mieszanki piasku z solą na drogach gminnych na 

terenie całej gminy, ze szczególnym uwzględnieniem ulic przy szkołach i ośrodkach zdrowia oraz istniejących 

zatok autobusowych. Materiał na wykonanie zadania zapewnia wykonawca we własnym zakresie – mieszanka 

piasku z solą. Łączna długość dróg w zadaniu Nr 4 wynosi ok.130 km. 

Dla realizacji zadania nr 4 Oferent musi wykazać dysponowanie sprzętem: 1 piaskarka. Czas reakcji 1godz. od 

zgłoszenia przez Zamawiającego. Czas wykonania zadania do 16 godzin. Prace wykonywane będą w czasie i 

miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca będzie usuwał śliskość wg. standardów usuwania 

śliskości załączonych przez Zamawiającego. 

1 km posypania drogi mieszanką piasku z solą: 

cena netto: ………………………. zł (słownie: ………………………………………………) 

+  podatek VAT …....% w wysokości ………………………. zł 

cena brutto: ……………………... zł (słownie: …………………………...………………….) 
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2. Termin realizacji zmówienia – od daty podpisania umowy do 30.04.2019r. 

3. Oświadczamy, że:  

1) akceptujemy warunki płatności; 
2) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w zaproszeniu 

i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, 
3) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia. 
4) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji Przedmiotu zamówienia 

podany przez Zamawiającego, 
5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w ogłoszeniu od dnia 

upływu terminu składania ofert, 
6) Oświadczamy, że: całość zamówienia wykonamy własnymi siłami / zamierzamy  

powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia
1
: 

(Wykonawca musi wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom)  

……….…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..……………. 

4. Na wykonane przez nas prace udzielimy …………..(słownie:……………………………)  

    miesięcznej gwarancji.  

5. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i  

     terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

6. Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach  

    .................................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  

    16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503), i  

    jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania.  

7. Oferta została złożona na …………….. stronach.  

8. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

 
 

 

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

......................................................................... 
                                                                                                             /podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli        
                                                                                                                        w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki/ 

 

 

                                                           
1 niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego 

    

…………………………………………………………………….. 
Pieczęć adresowa firmy Wykonawcy 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz że, nie 

podlega wykluczeniu 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………...... 

Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej do składania oświadczeń woli: 

……………………………………………………………………………………………...... 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

zaproszenia do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:  

Świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg gminnych  
na terenie gminy Stanisławów w sezonie zimowym 2018/2019 

 

1) Oświadczam, że posiadam uprawnienia, wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

2) Oświadczam, że dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 

do wykonania przedmiotu zamówienia. 

3) Oświadczam, że znajduję się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej 

wykonanie przedmiotu zamówienia.  

4) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu oraz spełniam warunki udziału w 

postepowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 

 
……………………………………………………… 
                /miejscowość, data/ 

 

.................................................................................... 
                                                                                                           / podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli        
                                                                                                                        w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki 
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Załącznik nr 3  do zapytania ofertowego 

 

................................................  
       /nazwa i adres Wykonawcy/ 

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług związanych z 

kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie gminy Stanisławów w sezonie 

zimowym 2018/2019: 

1. Składam poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.) 

a) …...................................................................................................................... ..................................... 

/nazwa i adres podmiotu/ 

b) …......................................................................................................................... .................................. 

/nazwa i adres podmiotu/ 

c) …................................................................................................................................. .......................... 

/nazwa i adres podmiotu/ 

 

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

……………………………………………………… 
                                                                                                           / podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli        
                                                                                                                        w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki 

 

2. informuję, że nie należę do grupy kapitałowej 

 

….................................................................... 
/miejscowość, data podpis i pieczęć Wykonawcy/ 

Wykonawca wypełnia punkt 1 lub 2 i pod tym punktem podpisuje się. 

 

 



RIiOŚ.2710.43.2018 

 str. 13 

 

 

 

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego  

 

WYKAZ  WYKONANYCH  USŁUG 

 

Świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg gminnych 

na terenie gminy Stanisławów w sezonie zimowym 2018/2019 

 

Lp.  Rodzaj zamówienia Wartość 

zamówienia 
Data realizacji Zamawiający 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

 

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

......................................................................... 
                                                                                                           / podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli        
                                                                                                                        w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki 
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Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego  
 

................................................  
/nazwa i adres Wykonawcy/ 

 

Wykaz narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje lub będzie dysponował 

Wykonawca niezbędnych do wykonania zamówienia 

 
Lp. Opis (rodzaj, nazwa producenta, 

typ model) 
Liczba jednostek Rodzaj własności 

własność/najem* 

    

    

    

    

*Jeżeli w wykazie Wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował do oferty 

należy załączyć pisemne zobowiązanie podmiotów do udostępnienia narzędzi i urządzeń na czas 

wykonywania zamówienia. 

 

 

 

…............................... 
/miejscowość, data/ 
 

……………………………………………… 
                                                                                                               podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli        
                                                                                                                        w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki 
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Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego 
 

................................................  
/nazwa i adres Wykonawcy/ 
 

 

OŚWIADCZENIE 

w zakresie posiadania uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia 
 

 

Nazwa i adres oferenta: ……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………..  

 

oświadczam, że: 

osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia do 

wykonywania tego typu prac. 

 

 

……................................ 
/miejscowość, data/ 
 

…………………………………………… 
                                                                                                           / podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli        
                                                                                                                        w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki 

 

 

 

 

 

 

 

 


