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                                                                              (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: „UTRZYMANIE INSTALACJI OŚWIETLENIA 

ULIC, PLACÓW I DRÓG PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY ZĘBOWICE” 

 

2. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na utrzymaniu instalacji 
oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy, które obejmują prowadzenie 
czynności konserwacyjnych i naprawczych instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg 
publicznych, w tym punktów świetlnych, w celu utrzymania ich w należytym stanie 
technicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.  
Na terenie  Gminy Zębowice istnieją 553 punkty świetlne będące własnością Tauron Nowe 
Technologie S.A. oraz 100 punktów będących własnością Gminy Zębowice. Wykonanie prac 
polegających na utrzymaniu instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych obejmuje 
653  punkty świetlne.  
Zakres robót przewidziany dla przedmiotu zamówienia: 
1. usuwanie bezzwłocznie zgłoszonych awarii obwodów oświetleniowych, powodujących 

zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zdrowia i życia ludzi; 
2. przyjmowanie zgłoszeń w trybie określonym w ust.1. pkt 1 od Zamawiającego, Policji  

o nieprawidłowym działaniu instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych  
i niezwłoczne usuwanie uszkodzeń, lecz nie później niż w terminie do 10 dni; 

3. kontrole stanu instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych w porze nocnej 
 z udziałem Zamawiającego - nie rzadziej niż raz na pół roku w terminie uzgodnionym 
przez Zamawiającego z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem; 

4. oględziny urządzeń instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na żądanie  
Zamawiającego - nie rzadziej niż raz w roku,  

5.  przeglądy techniczne urządzeń aparatury zasilającej i zabezpieczającej, pomiarowej  
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i sterowniczej instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych,  
6.  konserwacja i remonty szafek sterowniczych, tablic i elementów układu sterującego  

instalacją oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych,  
7.  przeglądy techniczne słupów oświetlenia , wysięgników i opraw,  
8.  sprawdzanie stanu technicznego, konserwacja i naprawy połączeń na tabliczce  

zaciskowej oraz osłony wnęki słupowej,  
9.  sprawdzanie posadowienia, przywracanie pionowości oraz uzupełnianie numeracji  

słupów,  
10.  sprawdzanie mocowania oraz kontrola stanu technicznego wysięgników i opraw,  
11.  sprawdzanie oraz regulacja położenia opraw i odbłyśników,  
12.  malowanie i konserwacja metalowych konstrukcji latarń, tablic rozdzielczych i szafek,  
13.  sprawdzanie i regulacja zegarów sterujących instalacją oświetlenia ulic, placów i dróg 

publicznych - minimum raz w roku oraz ustawianie czasów świecenia latarń zgodnie  
z zaleceniami Zamawiającego - dwa razy w roku,  

14.  stała dbałość o estetykę urządzeń instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych 
(czyszczenie opraw i systemów optycznych, mycie kloszy, usuwanie pajęczyn i owadów 
oraz plakatów ze słupów i szafek oświetleniowych podczas wymiany źródeł światła);  

15.  coroczne usuwanie gałęzi drzew zasłaniających oprawy oświetleniowe z. 1 % ogólnej 
ilości opraw. 

 

3. Termin realizacji zamówienia: wykonanie zamówienia do 31 grudnia 2022 r.   

4. Termin złożenia oferty: 

ofertę należy złożyć  w formie elektronicznej  do dnia 07.02.2022 r. do godziny 11:00, a kod dostępu 

należy przesłać na nr tel. 883 242 911 do dnia 07.02.2022 r. do godziny 11:15  

5. Adres poczty elektronicznej na który należy złożyć ofertę:  

       ug@zebowice.pl  

6.  Sposób przygotowania oferty:  

− Oferta powinna zawierać trzy stawki cenowe: 

1. na jeden punkt świetlny będący w okresie Gwarancji 

2. na jeden punkt świetlny będący poza okresem Gwarancji   

3. ryczałtowa stawka miesięczna netto na pokrycie kosztów odtworzenia instalacji 

oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na jeden punkt świetlny; 

− 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 ) . 
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7.  Warunki udziału w postępowaniu, jakie będą wymagane od wykonawcy*: 

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

wykonania prac polegających na utrzymaniu instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg 

publicznych na terenie Gminy Zębowice. 

Wykonawca posiada doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia tzn. w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy -  w tym okresie, wykonał należycie  

8. Kryteria oceny ofert: 

Cena wykonania zamówienia - 100 % 

 

9. Warunki płatności: płatności dokona się w terminie 30 dni od otrzymania faktury po 

całkowitym wykonaniu zamówienia. 

10.  Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:  

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

Adres poczty elektronicznej : ug@zebowice.pl  

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

Załączony  formularz ofertowy zawiera istotne dla zamówienia oświadczenia załącznik nr 3 oraz 4 

12.   Załączniki do zapytania ofertowego : 

1) Formularz ofertowy 

2) Klauzula informacyjna  

3) Wykaz robót budowlanych  

 

 

                                                                                                                    /- /  Waldemar Czaja  

                                                                                                                  Wójt Gminy Zębowice  

 

 

 

 

 

*  - niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ug@zebowice.pl


 

 

 

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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