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Znak sprawy: SG.271.2.8.2021                                                     Zębowice, dnia 23.11.2021 r.  

                                                                              (miejscowość i data) 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

                             Zamawiający: 

                            Gmina Zębowice 

                            w imieniu której występuje Wójt Gminy Zębowice – Waldemar Czaja  

                            ul. Izydora Murka 2 

                            46- 048 Zębowice  

                            tel. 77 42 16 076 

Strony internetowe:  www.zebowice.pl oraz 

www.zebowice.biuletyn.info.pl ; 

https://gminazebowice.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet 
                            e-mail: ug@zebowice.pl  

                            NIP 576- 15- 53- 241 

                            REGON 531413053 

 

 

zaprasza do złożenia oferty na: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych  

i wewnętrznych w zakresie odśnieżania na terenie Gminy Zębowice w sezonie zimowym 

2021/2022” 

2. Przedmiot zamówienia: 

1) Wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania dróg gminnych  

i wewnętrznych na terenie Gminy Zębowice w sezonie zimowym 2021/2022 wykazane  

w załącznikach nr od 1 do 7. 

2) Do zakresu prac dotyczących zimowego utrzymania dróg w ramach niniejszego zamówienia 

zalicza się usuwanie śniegu z dróg na całej szerokości wraz z poboczami  (pobocze min 0,5 m                  

z każdej ze stron). 

3) Odśnieżanie nawierzchni dróg winno być tak wykonane aby zachować przejezdność dróg  

w obu kierunkach, po każdym potwierdzeniu przez Zamawiającego odśnieżania. Przy nocnym 

opadzie usługa winna być wykonana niezwłocznie, jednakże nie później niż do godziny 6.00. 

4) Wykonawca powinien dysponować co najmniej jedną jednostką sprzętu odśnieżającego. 

Przez sprzęt odśnieżający należy rozumieć: ciągnik dwu napędowy, równiarkę, samochód 

ciężarowy, ładowarkę, koparko-ładowarkę lub inny równoważny sprzęt wyposażony w pług 

śnieżny z przodu pojazdu z regulowaną wysokością ustawienia pługa śnieżnego i skośnym 

położeniem narzędzia roboczego w stosunku do kierunku jazdy.   

5) Przewidywalny czas wykonywania usługi całej trasy (w obu kierunkach) nie powinien 

przekraczać: 3 do 4 godzin. 

Podczas ekstremalnych opadów śniegu czas pracy wykonania usługi odśnieżania dla w/w tras 

może ulec zmianie. 

6) Teren objęty akcją zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych dotyczy 

miejscowości:  

• Załącznik nr 1 (trasa nr 1) – Prusków, Kadłub Wolny, Siedliska, Osiecko - trasa o dł: 

12,072 km;  

http://www.zebowice.pl/
http://www.zebowice.biuletyn.info.pl/
https://gminazebowice.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
mailto:ug@zebowice.pl
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• Załącznik nr 2 (trasa nr 2) – Poczołków, Zębowice (droga pożarowa, agroturystyka) 

Kadłub Wolny - trasa o dł: 10,095 km;; 

• Załącznik nr 3 (trasa nr 3) – Kadłub Wolny - trasa o dł: 3,530 km; 

• Załącznik nr 5 (trasa nr 5) – Zębowice - trasa o dł: 6,490 km; 

• Załącznik nr 6 (trasa nr 6) – Radawie, Kosice, Łąka, droga z Łąki na Knieję - trasa o dł: 

16,665 km; 

• Załącznik nr 7 (trasa nr 7) – Knieja - trasa o dł: 7,260 km; 

  

 6) Za jakość wykonanych usług odpowiedzialny jest Wykonawca. Zamawiający będzie 

kontrolował wykonanie prac, natomiast organizacja i sposób prowadzenia prac należeć będzie 

do wybranego Wykonawcy przy uwzględnieniu ewentualnych zaleceń Zamawiającego nie 

naruszających warunków umowy. 

7) Zamawiający nie bierze odpowiedzialności z tytułu wszelkich uszkodzeń mienia wskutek 

działań w ramach akcji zimowego utrzymania dróg, takich jak np. odpryski lakieru na 

samochodach wskutek działania maszyn odśnieżających, uszkodzenia ogrodzeń i innych 

obiektów, bądź elementów zabudowy wskutek działania pługów, itp. a wynikające  

z niestarannego wykonywania usługi przez operatorów. W związku z powyższym w interesie 

Wykonawcy jest zwrócenie szczególnej uwagi na zachowanie najwyższej staranności w trakcie 

prowadzonej akcji, zwłaszcza w miejscach wąskich, słabo dostępnych, z małą możliwością 

manewru. 

3. Inne istotne warunki zamówienia: 

- termin płatności: 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do 

Zamawiającego; 

- kary umowne: zgodnie z zapisami w projekcie umowy; 

- warunki udziału w postępowaniu: 

a) oferenci przedłożą aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, 

b) wykażą dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia – dla każdego rejonu obszarowego wymagane jest dysponowanie co 

najmniej jednym sprzętem do odśnieżania. 

c) wykonawca oświadczy, iż posiada stosowne ubezpieczenie OC z tytułu wykonania usługi 

pn.: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w zakresie odśnieżania na terenie 

Gminy Zębowice w sezonie zimowym 2021/2022”.  

 

4. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: 

Urząd Gminy Zębowice, ul. Izydora Murka 2, 46-048 Zębowice, sekretariat, tel. 77 4216 076. 

Zapytanie ofertowe zostało skierowane do oferentów przez umieszczenie na stronie 

internetowej Zamawiającego: http://bip.zebowice.pl/1566/443/zapytania-ofertowe-2021.html  

 

5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej 

szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udziale zamówienia:   

Urząd Gminy Zębowice, ul. Izydora Murka 2, 46-048 Zębowice, sekretariat, tel. 77 4216 076  

wew. 33 – Pan Hubert Buczek. 

 

6. Kryteria oceny ofert: 

 

Kryterium oceny ofert będzie: 

1) cena brutto od 1 km odśnieżania – 70% 

 

http://bip.zebowice.pl/1566/443/zapytania-ofertowe-2021.html
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                                           𝐶 =
C najniższej

𝐶 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗
 × 70 

 

2) cena brutto za 1 motogodzinę odśnieżania – 30% 

 

                                           𝑋 =
C najniższej

𝐶 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗
 × 30 

 

Oceną oferty będzie suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria: 

P = C+X 

7. Opis sposobu obliczenia ceny: 

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest 

zobowiązany do podania ceny brutto usługi będącej przedmiotem zamówienia wraz z należnym 

podatkiem VAT. Cena podana przez Wykonawcę za wykonanie usługi obowiązuje przez cały 

okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała reklamacji. 

 

8. Termin realizacji zamówienia: wykonanie usługi odśnieżania licząc od daty podpisania 

umowy do 30.04.2022 r.  

 

9. Termin złożenia oferty: 

ofertę należy złożyć  w formie elektronicznej  do dnia 30.11.2021 r. do godziny 11:00, a kod dostępu 

należy przesłać na nr tel. 883 242 911 do dnia 30.11.2021 r. do godziny 11:30 

10. Adres poczty elektronicznej na który należy złożyć ofertę:  

       ug@zebowice.pl  

11.  Sposób przygotowania oferty:  

− ofertę należy sporządzić w formie elektronicznej, w języku polskim, 

− oferta powinna być złożona  na  formularzu ofertowym wraz z załącznikami. Podpisana, zeskanowana 

do formatu pdf  i zaszyfrowana ( jeżeli  pojemność  dokumentów jest większa niż 50Mb  należy ją 

zarchiwizować do ZIP ) . 

− Do oferty należy dołączyć poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę 

podpisującą ofertę dokumenty dotyczące formy prowadzenia działalności: 

      1) Kserokopię KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej; 

      2) Oświadczenie o podatku VAT; 

      3) Wykaz sprzętu. 

12. Warunki udziału w postępowaniu, jakie będą wymagane od wykonawcy*: 

Zapoznanie się z zakresem prac w terenie, posiadanie sprzętu oraz kwalifikacji do należytego 

wykonania usługi polegającej na: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych  

w zakresie odśnieżania na terenie Gminy Zębowice w sezonie zimowym 2021/2022”   

13. Warunki płatności: płatności dokona się w terminie 21 dni od otrzymania faktury za 

wykonanie usługi w danym miesiącu. 

14.  Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:  

- Hubert Buczek, Numer telefonu: 77/ 4216076 wew. 33 

- Anna Kurek, Numer telefonu: 77/ 4216076 wew. 30 

mailto:ug@zebowice.pl
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Adres poczty elektronicznej : ug@zebowice.pl  

15.  Informacje dotyczące zawarcia umowy: 

W terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, 

którego oferta została uznana w postępowaniu za najkorzystniejszą, jest zobowiązany do 

podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty 

Wykonawcy. 

16.   Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają złożyć wykonawcy do oferty: 

Załączony  formularz ofertowy zawiera istotne dla zamówienia oświadczenia załącznik nr 2 oraz 4. 

17. Inne:  

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez wyłonienia 

Wykonawcy i bez podawania przyczyn.  

18.   Załączniki do zapytania ofertowego : 

1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

2) Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna 

3) Załącznik nr 3 – Trasa nr 1 

4) Załącznik nr 4 – Trasa  nr 2  

5) Załącznik nr 5 – Trasa nr 3   

6) Załącznik nr 6 – Trasa nr 5 

7) Załącznik nr 7 – Trasa nr 6 

8) Załącznik nr 8 – Trasa nr 7  

9) Załącznik nr 9 – Mapa poglądowa dla tras 1 – 3 

10) Załącznik nr 10 – Mapa poglądowa dla tras 4 – 5 

11) Załącznik nr 11 – Mapa poglądowa dla trasy 6 

12) Załącznik nr 12 – Mapa poglądowa dla trasy 7     

13) Załącznik nr 13 – Wzór umowy  + karta pracy   

 

                                                                                                                     

 

                                                                                                                                             /- / Zdzisław Szuba  

                                                                                                                                 Zastępca Wójta Gminy Zębowice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  - niepotrzebne skreślić 

mailto:ug@zebowice.pl
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PRZYGOTOWANIE I  SZYFROWANIE OFERT 

Złożenie oferty będzie wymagało od wykonawcy wykonania następujących czynności : 

1) podpisane przez wykonawcę ( lub osobę prawidłowo umocowaną do wykonywania 

czynności ) dokumenty oferty, należy zeskanować i nadać im format pdf, 

2) dokumenty w formacie pdf należy spakować do archiwum ZIP i zaszyfrować, 

3) spakowany i zaszyfrowany zestaw dokumentów należy przesłać do zamawiającego za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : ug@zebowice.pl przed upływem terminu 

składania ofert, 

4) w celu odszyfrowania przez zamawiającego złożonych dokumentów oferty, kod dostępu 

należy podać telefonicznie za pośrednictwem sms na numer podany w zapytaniu ofertowym 

lub telefonicznie na ten numer, 

5) kod dostępu do dokumentów oferty należy podać po upływie terminu składania ofert, ale 

przed ich otwarciem, 

6) jeżeli oferta będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dokumenty te należy przesłać 

w oddzielnym pakiecie – wykonując czynności jak w ppkt. 1) – 5). 

 

Szyfrowanie ofert. 

W celu wykonania szyfrowania dokumentów składających się na ofertę należy wykonać 

następujące czynności : 

1) zaznaczyć pliki ( w formacie pdf z podpisem osoby uprawnionej ), 

2) kliknąć prawym przyciskiem myszki i wybrać z okna „Dodaj do archiwum” 

3) w nowym oknie z lewej strony wybrać format archiwum – zip, 

4) w tym samym oknie z prawej strony „szyfrowanie” wpisać hasło do  zaszyfrowania 

dokumentów i które należy podać Zamawiającemu – jak w pkt. 2 ppkt. 5, 

5) powtórzyć hasło, 

6) kliknąć OK. 

7) Dokument/dokumenty będą zaszyfrowane i pokazywać się będą w folderze ZIP. 
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