
 

 

 

Przesmyki 05.04.2018 r. 

GKIZp.271.11.2018 

      

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E 

 

dotyczy zamówienia prowadzonego bez zastosowania procedur przetargowych na podstawie art. 

4 pkt 8 (z uwagi na fakt, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości 30 000 euro) 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.). 

 

I. Zamawiający: 

Gmina Przesmyki ul. 11 Listopada 13; 08-109 Przesmyki; tel. 25 6412322, fax. 25  6412322  

w. 103; ugprzesmyki@e-bip.pl    

II. Określenie przedmiotu zamówienia  

„Wynajem równiarki drogowej wraz z operatorem do profilowania dróg na terenie Gminy 

Przesmyki w 2018 roku” 

1. W ramach usługi Wykonawca wykona profilowanie dróg gruntowych oraz wyrównanie 

dostarczonego kruszywa drogowego na drogach lokalnych w wyznaczonych sołectwach 

na terenie Gminy Przesmyki. 

2. Wykonawca w ofercie podaje cenę jednostkową za godzinę pracy równiarki. 

3. Wykonanie usługi potwierdzać będą sołtysi lub upoważnieni przedstawiciele Rady 

Sołeckiej. 

4. Wynagrodzenie wykonawcy obejmowało będzie tylko czas faktycznej pracy sprzętu na 

drogach bez czasu dojazdu do sołectwa. 

5. Zamawiający po zawarciu umowy sukcesywnie będzie przekazywał Wykonawcy ilość 

godzin oraz miejsce pracy sprzętu. 

6. Szacunkowa ilość pracy sprzętu ok. 100 godzin. 

7. Wykonawca podstawi sprzęt gotowy do pracy w czasie do 5 dni od daty zgłoszenia przez 

Zamawiającego. 

 

III. Termin realizacji zamówienia: 

do 30 listopada 2018 r.   

IV. Miejsce i termin składani ofert 

1. Wypełniony formularz ofertowy należy złożyć osobiście, lub przesłać listownie  

w zamkniętej kopercie do dnia 11.04.2018 r. do godz. 11:00 na adres Urząd Gminy  

w Przesmykach ul. 11 Listopada 13; 08-109 Przesmyki. Kopertę z ofertą należy opisać  

w następujący sposób „Wynajem równiarki drogowej wraz z operatorem do 

profilowania dróg na terenie Gminy Przesmyki w 2018 roku” nie otwierać do dnia 

11.04.2018 r.  do godz. 11:05” 

2. Otwarcie ofert Urząd Gminy w Przesmykach 11.04.2018 r. o godz. 11:05 

3. Kryterium oceny ofert - najniższa cena. 
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V. Zaproszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i stronie internetowej 

Zamawiającego www.bip.przesmyki.pl 

VI. Uwagi końcowe 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez 

dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert. 

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania 

Zamawiający poinformuje Wykonawców pisemnie oraz za pośrednictwem strony 

internetowej www.bip.przesmyki.pl 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 

2. Wykaz sprzętu  

 

 

 

 

Wójt Gminy 

 

/-/ A. Skolimowski 
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