
 
RIiOś.2710.9.2022                                                Stanisławów, dnia 06.05.2022 r. 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

 
na koszenie poboczy wzdłuż dróg gminnych 

 
 
Zamawiający: 
 
Gmina Stanisławów  
ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów,  
tel. 25 7575858,  
e-mail: urzad.gminy@stanislawow.pl  
 
 
Opis przedmiotu zamówienia:  
 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Koszenie poboczy wzdłuż dróg gminnych na terenie gminy 
Stanisławów”. Szerokość jednoprzejazdowego pobocza przeznaczonego do koszenia wynosi średnio 
2mb lub do zewnętrznej krawędzi rowu przydrożnego. Szacowana długość dróg gminnych przeznaczo-
nych do koszenia wynosi 100km. 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następującego zakresu prac: 
1) Wykaszanie poboczy dróg – usuwanie przy użyciu odpowiednich narzędzi wysokich traw, 

chwastów (roślin niepożądanych, występujących wśród upraw roślin – w tym wypadku traw), 
samosiewów (roślin rozmnożonych samoczynnie z nasion drzew i krzewów w miejscach nie-
pożądanych) i innych jednorocznych odrostów z poboczy, na maksymalnej wysokości po wy-
koszeniu 5cm. 

2) Zamawiający wymaga wykonania nie więcej niż dwóch pełnych koszeń w ciągu sezonu let-
niego. 

3) Prace powinny być prowadzone w sposób uniemożliwiający powstawanie utrudnień oraz za-
grożeń w ruchu drogowym. 

 
Termin realizacji zamówienia:   

 
Zamówienie zostanie zrealizowane w etapach: I etap do 15.06.2022 r natomiast II etap zostanie wy-
znaczony przez Zamawiającego. Umowa zostanie zawarta na czas określony do 30.09.2022 r. 
 
 

Okres gwarancji:  
 

Nie dotyczy 
 

Warunki płatności:  
 

1) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia płatne po zakończeniu realizacji zamó-
wienia tj. po zakończeniu I etapu i wystawieniu faktury VAT, natomiast II etap po zakończeniu 
realizacji . Zamawiajacy zastrzega sobie realizację tylko I etapu w trakcie trwania umowy. 

2) Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty w terminie 30 dni od doręczenia przez Wyko-
nawcę prawidłowo wystawionej faktury. 

 
Inne istotne warunki zamówienia: 
 
1) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym zgodnie 
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z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2017 r. poz. 459) i jest ceną 
ostateczną obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.  

2) Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
oraz słownie. 

3) Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto (waga – 100 %). 
4) Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności  

lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania. 
5) Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. 
6) Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym tj. kosiarką doczepną do ciągni-

ków-bijakową. 
7) Sprzęt mechaniczny używany do koszenia należy oznakować w sposób zapewniający bezpieczeń-

stwo ruchu drogowego (znakami A-14, C-9 oraz wyposażyć w lampę błyskową zespoloną), zgodnie 
z obowiązującymi przepisami drogowymi. 

8) Sprzęt stosowany do wykonania koszenia powinien być sprawny technicznie, bezpieczny w użyt-
kowaniu, zaopatrzony w osłony. 

9) Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność cywilno- prawną za ewentualne nieszczęśliwe wy-
padki oraz szkody spowodowane koszeniem. 

10) Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność  za prawidłowe użycie sprzętu. 
11) Na przesłanym do Zamawiającego -  formularzu oferty cenowej należy przedstawić cenę netto 

i brutto za wykonanie przedmiotowego zamówienia publicznego.  
12) Cena oferty Wykonawcy jest ceną ostateczną i niezmienną, która obejmuje wszystkie koszty 

związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
13) Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych 

polskich. 
14) Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ter-

minu składania ofert;   
15) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 

w złożonych ofertach. 
16) UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.  
17) Oferty złożone po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie będą brane pod uwagę przy wy-

borze najkorzystniejszej oferty. 
18) Dodatkowych informacji co do przedmiotu zamówienia udziela Pani Monika Krupa – tel. 25 7575843 

e-mail: inwestycje@stanislawow.pl  

1) Na kompletną ofertę składają się: 
a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. nr 1; 
b) podpisana klauzula informacyjna RODO – zał. nr 2. 

 
Informacja na temat wadium: 
 

Nie dotyczy. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia (odwołania ogłoszenia o 
zamówieniu) bez podania przyczyny i ponoszenia  jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. 
Powyższe nie uchybia możliwości zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty zgodnie  z 
uprawnieniem określonym w art. 703 §1 KC.   

 
Sposób przygotowania oferty: 
  
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  
2. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. 
3. Dopuszczalne formy kontaktu z Wykonawcą: pisemnie, drogą elektroniczną 
4. Na kopercie z ofertą należy umieścić napis: "Koszenie poboczy wzdłuż dróg gminnych na terenie 

gminy Stanisławów”. 
5. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, zapieczętowanej  

w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści w terminie do dnia 20 maja 2022r.  
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do godziny 16.00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów w for-
mie: pisemnej (osobiście, listownie) lub drogą elektroniczną na adres: inwestycje@stanislawow.pl  

 
 
 

W imieniu Zamawiającego 
 

Sekretarz Gminy      
/-/Hanna Pietrzyk     

 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. Formularz ofertowy – zał. nr 1 
2. Wzór umowy z klauzulą RODO – zał. nr 2 
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