
                 Zawady, dnia 4 marca 2020 r. 

Znak sprawy: ZP.271.II.03.2020 

Zapytanie ofertowe

dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej 

poniżej 30.000 EURO 

Nazwa zadania:  „Utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych  na terenie gminy Popów” 

I. Zamawiający: 

Gmina Popów 

Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów 

strona internetowa:  www.gminapopow.pl

tel/fax: (34) 31 77 067

mail: ug@gminapopow.pl 

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie  prowadzone  będzie  w trybie  postępowania  ofertowego  na  udzielenie  zamoó wienia  publicznego  o  wartosóci

ponizżej 30 000 EURO, do ktoó rego nie stosuje się przepisoó w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoó wienó  publicznych .

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

1.  Przedmiotem zamoó wienia jest  utrzymanie droó g gminnych i wewnętrznych w zakresie: 

a)  naprawy  cząstkowej  droó g  polegającej  na  wycięciu,  uzupełnieniu  na  gorąco  masą  asfaltową  i  oblaniu  krawędzi   -

szacunkowa ilosócó – ok. 300 m 2;

b)pozimowym sprzątania droó g gminnych polegające na zamiataniu ulic – szacunkowa ilosócó ok. 56 000 m2;

c)  wykaszania poboczy kosiarką bijakową  - szacunkowa ilosócó  ok. 10 000 m2;

d)  usługi koparko – ładowarką – szacunkowa ilosócó ok.  150 godzin;

e)  usługi walcem drogowym – szacunkowa ilosócó ok. 50 godzin. 

Ustala  się  maksymalny  czas  reakcji  Wykonawcy  (przystąpienie  do pracy)  max do 1  godziny  od wezwania  przez

Zamawiającego.

2.  Wykonawca będzie realizował umowę w następujący sposoó b: 

a) dostarczona masa musi spełniacó wymagania co do jakosóci celowi jakiemu mają słuzżycó;

b) usługi realizowane będą zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Zamawiającego;

c) wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamoó wienia;

d) wymagana jest nalezżyta starannosócó przy realizacji zobowiązanó  umowy.  

3.   Okresó lone  ilosóci  usług  są  ilosóciami  szacunkowymi  i  nie  mogą  stanowicó  podstawy  do  wnoszenia  przez  Wykonawcę

jakichkolwiek  roszczenó  co  do  ilosóci  usług  zakupionych  przez  Zamawiającego  w  toku  realizacji  umowy.  Rozliczenie  za

wykonane roboty następowacó  będzie według faktycznie wykonanych prac (przez co rozumie się prace oraz usługi aktywnie

wykonane sprzętem w konkretnym miejscu i czasie bez dojazdu/przejazdu na miejsce wykonywania prac i usług) po cenach

ryczałtowych zaoferowanych w niniejszym postępowaniu.

4. Ilosócó  zamoó wionych usług w poszczegoó lnych przedmiotach opisu zamoó wienia nalezży traktowacó  szacunkowo. Ilosócó  ta mozże

się zwiększycó  lub zmniejszycó   w zalezżnosóci od rzeczywistego zapotrzebowania w okresie realizacji umowy, jednak wartosócó

usługi nie mozże przekroczycó progu 30 000 euro dotyczącego obowiązek stosowania ustawy PZP.

5. Wykonawca będzie zobowiązany posiadacó  polisę ubezpieczeniową na  kwotę nie mniejszą nizż  100 000,00 zł. tj. dokument

ubezpieczenia  prowadzonej  działalnosóci  od  odpowiedzialnosóci  cywilnej  oraz  z  tytułu  szkoó d  powstałych  w  związku  z

zaistnieniem okresó lonych zdarzenó  losowych w czasie realizacji umowy.

http://www.gminapopow.pl/
mailto:ug@gminapopow.pl


IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Termin realizacji zamówienia:

    - rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy.

    - zakonó czenie: 31.12.2020 r.

VI. Warunki udziału w postępowaniu:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest :

- posiadanie odpowiedniego dosówiadczenia w zakresie tozżsamym z przedmiotowym  postępowaniem -  osówiadczenie pkt. 2   

  formularza ofertowego; 

- posiadania uprawnienia do wykonywania okresó lonej działalnosóci lub czynnosóci, jezżeli przepisy prawa nakładają obowiązek  

ich posiadania - osówiadczenie pkt. 3 formularza ofertowego;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  wykonania zamoó wienia -  osówiadczenie 

pkt. 4. formularza ofertowego.

-  posiadanie dosówiadczenia, tj.   w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jezżeli okres 

prowadzenia działalnosóci jest kroó tszy – w tym okresie wykonał usługę tozżsamą z przedmiotem zamoó wienia na kwotę min. 

100 00,00 zł.  brutto. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca powinien dołączycó do oferty referencje 

podmiotoó w  na rzecz ktoó rych Wykonawca realizował prace.

VII. Kryterium wyboru oferty: 

Najnizższa cena, proszę o podanie cen jednostkowych  brutto dla kazżdego zadania odrębnie. 

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:

a) ofertę nalezży złozżycó w zamkniętej kopercie;

b) na kopercie nalezży umiesócicó  nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz nazwę zadania tj.: „Utrzymanie

droó g gminnych i wewnętrznych  na terenie gminy Popoó w”;

c) ceny w niej podane mają bycó wyrazżone cyfrowo;

d) ofertę nalezży sporządzicó  w języku polskim;

e) oferta  musi bycó  podpisana przez osobę uprawnioną do składania osówiadczenó  woli.

IX. Miejsce i termin złożenia oferty:

 Ofertę nalezży złozżycó w terminie do dnia 19.03.2020r. do godz. 1000 w Urzędzie Gminy Popoó w  pok. nr 14 (sekretariat).Oferta

otrzymana  przez  z  Zamawiającego  po  terminie  podanym  powyzżej  zostanie  zwroó cona  Wykonawcy  bez  jej  otwarcia.

Wykonawca mozże wprowadzicó zmiany lub wycofacó złozżoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania. 

X. Osoby uprawnione do kontaktoó w z wykonawcami: Justyna Bednarska – Kierownik ds. rozwoju, infrastruktury, planowania

przestrzennego, inwestycji, zamoó wienó  publicznych i ochrony sórodowiska tel. 34 317 70 67 wew. 217.

XI. O wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcoó w,ktoó rzy złozżyli oferty.

Załączniki

1) Formularz ofertowy

2) Projekt umowy


