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Bańniczka: odśnieżanie dróg na terenie Gminy Bańniczka w okresie

zirny 201312014

Numer ogłoszenia: 238 279 - 2013; data zamieszczenia: 1 2,11.2013

oGŁoSZENlE o UDZ|ELEN|U ZAMoWlENlA _ Usługi

7amieszczan ie ogłoszen ia : obow iązkowe.

ogłoszenie dotyczy : zamÓwienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY

l. 1) NAZWA l ADRES: Gmina Bańniczka, ul. Brodnicka 8,87-321Bartniczka, woj. kujawsko-pomorskie,

tel. 56 4936810, faks 56 4936832.

l. 2) RoDzA, ZAMAWIA"'ĄGEGo: Administracja samorządowa'

sEKcJA ll: PRZEDMtoT zAMÓWlENlA

ll.,l) Nazwa nadana zamówieniu plzezzamawiającego: odŚnieŻanie drÓg na terenie Gminy Bańniczka

w okresie zimy 201312014.

ll.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

ll'3) określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamÓwienia jest odŚniezanie drÓg na terenie

Gminy Bartniczka w okresie zimy 2}13t2o14 1. opis przedmiotu zamÓwienia : odśnieŻanie drÓg gminnych

na terenie caĘ gminy w zakresie zapewnienia ich przejezdności, na telefoniczne zgłoszenie

upowaŻnionego pzedstawiciela Uzędu Gminy Bańniczka z ustaleniem zakresu Świadczenia usługi/

miejsca wykonania/. VlĄlkonywanie zamÓwienia powinno się rozpocąć nie póŹniej niz w ciągu 1 godziny od

zgłoszenia przezZamawiającego' ogÓlna ilośc drÓg pzewidzianych do odŚnieŻania' około 150 km' Ze

względu na jak najszybsze podjęcie wykonywania usługi odŚniezania. W przypadku awarii sprzętu do

odŚnieŻania, lub innych przyczyn, wykonawca zobowiązany jest zapewniĆ wykonanie usługi' Teren gminy

podzielony został na dwa rejony: REJON l obejmuje nizejwymienione miejscowości iwszystkie drogi

gminne w ich obrębie: a) Komorowo, b) GołkÓwko, c) Jastrzębie, d) lglicryzna, e) Sokołowo, f)

Świerczyny Nowe, g) Świerczyny Stare, h) Belfort, i) Koziary, j) Świerczynki REJON ll obejmuje niŻej

wymienione miejscowości iwszystkie drogiw ich obrębie: a) Łaszewo, b) Grązawy, c) Bartniczka, d)

Radoszki, e) Samin, f) Gutowo, g) Zdroje. Zamawiający zastrzega, Że sprzęt moŻe byÓ skierowany do

pracy na kaŻdąinną drogę niz wymienioną w konkretnym rejonie w przypadku stwierdzenia takiej

koniecznoŚci przezZamawiającego. KaŻdy wykonawca moŻe składaÓ ofeńę na jeden rejon lub na obydwa
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rejony. Na kazdy rejon naleŻy złoŻyć odrębną ofeńę. 2. Kod przedmiotu zamowienia cPV 90'62.00.00-9'

ll.4) Wspólny Słownik Zamówień (cPv): 90.62.00.00-9.

SEKCJA lll: PROGEDURA

lll.1) TRYB UDZELENIAzAMoWlENlA: Zapytanie o cenę

ilr.2) TNFORMACJE ADMINISTRACYJ NE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

sEKcJA lV: UDzlELENlE zAMÓWlENlA

Część NR: '1 Nazwa: Rejon nr l

lV.1 ) DATA UDZELENIA ZAMOWIENLA: 12.11 .2013.

lV.2) LlczBA oTRłMANYCH oFERT 2.

M.3) LTCZBA ODRZUCONYCH OFERT 0.

IV.4) NAZWA lADRES WYKoNAWGY KToREMu uDzlELoNo ZAMÓWIENIA:

Rolnicza Społdzielnia Produkcyjna Nowe Świerczyny, Jastzębie,87-322 Nowe Świerczyny, kraj/woj.

kujawsko-pomorskie.

lV.5) Szacunkowa wańość zamówienia (bez VAT):20000'00 PLN.

lV.6) lNFoRMAcJA o cENtE WYBRANEJ oFERTY oRAz o oFERTACH z NAJNżSą l NAlWYzsą

cENĄ

Cena wybranej ofeńy: 24570,00

ofeńa z najniższą cenąl24570,00 / ofeńa z najwyższą ceną: 26460'00

Waluta: PLN.

część NR: 2 Nazwa: Rejon nr li

lV.{) DATA UDZELENIA zAMÓWENlAz 12.11'2013.

lV.2) LlczBA OTRłMANYGH oFERT: 2.

lV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAzTtlA IADRES WYKoNAWcY KTÓREMU UDZEL6No zAMoWlEŃlA:

MARK9P Marcin Kopistecki, Bańniczka, 87-321Bartniczka, ul. PodgÓrna 14, kraj/woj. kujawsko-

pomorskie.

lV.5) Szacunkowa wańość zamówienia (bez VAT):20000'00 PLN.

M6) lNFoRMAcJA o cENlE WYBRANEJ oFERTY oRAz o oFERTAGH z NA"JNŹSą t NA.JWYŹSZĄ

cENĄ

Cena wybranej ofeńy: 23625'00

ofeńa z najniższą ceną:23625,00 / ofeńa z najwyższą ceną: 25515,00

Waluta: PLN.
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zAŁAczNlK l

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówieniaz wolnej ręki

albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie ań. 70 ustawy z dnia 29

stycznia 2004r. - Prawo zamÓwień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

NaleŻy podaĆ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaŚniÓ, dlaczego udzielenie

zamÓwienia jest zgodne z pzepisami'

Podstawą wyboru trybu udzielenia zamÓwienia publicznego jest ań. 70 ustawy Prawo zamÓwień

publicznych. Stanowi on, że zamawiający moŻe udzieliÓ zamÓwienia w trybie zapytania o cenę, jeŻeli

przedmiotem zamÓwienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach

jakościowych, a wańośĆ zamÓwienia jest mniejsza niŻ kwoty określone w przepisach wydanych na

podstawie ań. 11 ust. 8. \Ąłżejwymienione przesłankizostały spełnione w pzedmiotowym

postępowaniu w związku z tym zamawiający wybrał tryb - zapytanie o cenę.
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