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Zapytanie ofertowe  

 

 

Dotyczy „Kopanie rowów przydrożnych na terenie Gminy Stanisławów” 

 

Zamówienie o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Stanisławów 

Ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów 

NIP: 822 21 47 156. 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia są usługi związane z kopaniem rowów przydrożnych na terenie Gminy 

Stanisławów w 2022 roku, (orientacyjna łączna długość rowów do konserwacji to około 1 km). Zakres 

rzeczowy obejmuje doraźne prace związane z: 

       - odtworzeniem istniejących rowów przydrożnych,  

- kopaniem nowych rowów przydrożnych;  

- robotami ziemnymi związanymi z równaniem urobku, montażem/naprawą przepustów;  

- transportem urobku na odległość do 5 km 

 

• W zakres robót wymienionych w punkcie 1 formularza cenowego wchodzi: 

wykonanie rowu przydrożnego koparką z odkładem na miejscu (ziemia); 

• W zakres robót wymienionych w punkcie 2 formularza cenowego wchodzi: 

wykonanie rowu przydrożnego koparką z załadunkiem i od wozem urobku (ziemia, karpy itp.) na 

odległość do 5 km; 

• W zakres robót wymienionych w punkcie 3 formularza cenowego  wchodzi: 

zebranie poboczy przy pomocy koparki,  koparko – ładowarki, załadunek i transport urobku na 

odległość do 5 km. 

•  W zakres robót wymienionych w punkcie 4 formularza cenowego wchodzi: 

wykonanie prac przy pomocy koparki, koparko ładowarki (ziemia, karpy itp.); 

 

- Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie (brutto). 

- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

  Zamówienia/ musi obejmować dojazd na wskazane przez zamawiającego miejsce, pracę koparki i   

  operatora/. 

- Cena może być tylko jedna. 

- Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty. 

 

1. Kryteria oceny ofert 

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób 

punktowania): 

CENA = 100% 

 

W zakresie kryterium oferta może uzyskać 100 punktów. 

 

Sposób oceny:  

 

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym 

ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie 

mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 

 

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego  

 



                 Cena najtańszej oferty  

P =   ---------------------------------------- * Waga 

                 Cena oferty badanej 

 

3. Wynik 

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o 

ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z 

ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą 

ilość punktów. 

             III.   REGULAMIN PUNKTOWEJ OCENY OFERTY 

Kryteria przyjęte do oceny ofert i ich znaczenie w % w ocenie oferty . 

 

1. Cena jednostkowa wykonania rowu koparką z odkładem urobku                                    - 40 % 

2. Cena jednostkowa wykonania rowu koparką z odwozem urobku                                     - 25 % 

3. Cena jednostkowa wykonania zebrania poboczy z odwozem urobku                               - 20 % 

4. Cena jednostkowa wykonania prac koparką, koparko ładowarką                                     - 15 % 

 

Za bazę wyjściową przyjęto 100 punktów w tym : 

 

1. za cenę jednostkową wykonania rowu koparką z odkładem - 40 %                                   40 punktów 

2. za cenę jednostkową wykonania rowu koparką z odwozem - 25 %                                   25 punktów   

3. za cenę jednostkową wykonania zebrania poboczy z odwozem urobku - 20 %                 20 punktów 

4. za cenę jednostkową wykonania prac koparką, koparko ładowarką – 15%                        15 punktów       

      

1. Oferta o najniższej sumie cen jednostkowych otrzymuje (np. poz. 1) – 40 punktów  

2. Każda następna oferta porównywalna jest do oferty o najniższej sumie cen jednostkowych i uzyskany 

wskaźnik mnożymy przez 40. W ten sposób uzyska się ocenę punktową dla każdej z ofert . 

 

Uzyskane punkty zaokrągla się do całości punktu, stosując zasadę, że uzyskany ułamek punktu powyżej 0,5 

zaokrągla się do całości w górę, a poniżej 0,5 zaokrągla się w dół do pełnej ilości punktów. Przy jednakowej 

ilości punktów obliczonych wg. powyższych zasad, dokonywać się będzie ponownego przeliczenia 

poszczególnych ofert stosując przybliżenia do setnych części ułamka . 

Za najkorzystniejszą ofertę, uważa się tą, która uzyskała najwyższą ocenę punktową  

 

 

 

IV . Posiadany sprzęt . 

 

Do sprawnego wykonania robót, oferent powinien posiadać /wykazać, że dysponuje/własny  sprzęt budowlany w 

ilości przynajmniej : 

Koparko-spycharka lub koparko-ładowarka                                                                1 szt. 

Koparka na podwoziu kołowym                                                                                    1 szt.  

Samochód samowyładowczy o min. ładowności 15t ( 8 m3 )                                       1 szt. 

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

pełniącego nadzór nad pracami z ramienia Urzędu Gminy Stanisławów.  

Usługi będą realizowane na każdorazowe telefoniczne bądź ustne zlecenie Wójta Gminy, lub 

upoważnionego do tego celu pracownika . 

Wynagrodzenie za wykonanie usług będzie wynagrodzeniem za faktycznie przepracowane godziny sprzętu, 

wykazane mb, m2 udokumentowane poprzez raporty prac sprzętu potwierdzone przez upoważnionego 

pracownika Urzędu Gminy pełniącego nadzór nad pracami oraz zatwierdzone przez Wójta Gminy Stanisławów. 

Faktura zostanie zapłacona przez Zamawiającego w danym okresie rozliczeniowym w terminie 21 dni od daty 

złożenia faktury.  

Do prac związanych ze Zleceniem należy używać odpowiedniego sprzętu, gwarantującego solidne ich 

wykonanie. Sprzęt 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 tego typu pracach. 

 

 

 



V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

 Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r. 

           /w miarę potrzeb Zamawiającego/ 

 

VI. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

 Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 

 Oferta powinna być: 

 - opatrzona pieczątką firmową, 

 - posiadać datę sporządzenia,  

 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, nr konta  

              bankowego 

 - podpisana czytelnie przez wykonawcę.  

 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

inwestycje@stanislawow.pl; poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Urząd Gminy 

Stanisławów, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów do dnia 23.05.2022 r. do godz. 15.00 

2.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 

3.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

5. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości 

prawnej, o ile spełnia warunki dotyczące realizacji zamówienia. 

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie lub ustnie. 

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE 

 

Dodatkowych informacji udziela Pan Andrzej Wiśniewski pod numerem telefonu (025) 7575861 lub P. 

Monika Krupa tel. (25) 7575843 oraz adresem email: inwestycje@stanislawow.pl   

 

X. ZAŁĄCZNIKI 

 

       Wzór formularza ofertowego. 

       Wykaz posiadanego sprzętu 

       Wzór umowy 
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