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Gminy Bartniczka

wIśR.zzt.z .30.2019

REJON I obejmuje nizej
obrębie:

- Komorowo
- Jastrzębie
- Sokołowo
- Świerczyny Nowe

Bartntczka, 29,7 0.20 l 9t.

wymienione miejscowości i wszystkie drogi gminne w ich

- Gołkówko
- Igliczyzna
- Świerczyny Stare

- Bęlfort

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Bartniczkazaprasza do złożeniaoferĘ na przedstawienie oferty cenowej na
usługę utrzymania zimowego dróg gminnych w okresie zimy 2019t2020

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 ust.8 ustawy
publicarych ( Dz. U. zZ|l9r.,poz, l843tj, ).

I. ZAMAWIAJACY

Gmina Bartniczka
ul. Brodnicka 8

8]-32l Bartniczka

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

NIP 874-173-90-9I
REGON 87IIl8425

II. IBZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zimowe dróg gminnych na terenie Gminy
Bartniczka w okresie zimy 20t9l2020
kod usługi PKWiU 81.29.12.0

Zaktęs zadania'. Odśnieżanie dróg gminnych z usuwaniem oblodzenia popIzez
PosYPYWanię mieszanką piaskowo - solną ( Gmina zapewni piasek z solą) na drogach na
terenie gminy w zakręsie zapewnienia przejezdności, na telefoniczne zgłoszenie
upowżnionego przedstawiciela urzędu Gminy Bartniczka z ustaleniem zakresu świadczenia
usługi (ilości i miejsca wykonania).
Rozpoczęcie pracy w czasie jednej godziny od, zgjoszenia.
Ogólna ilość dróg przevńdzianych do uttzymania- około 150 km.
W PrzYPadku awarii sprzętu do odśnieżania lub z innych przyczyn, wykonawc a zobowiązany
jest zapewnió wykonanie usługi. 'W 

ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do
usuwania Śniegu z dróg poprzęz zgarnianie pokrywy śnieznej na całej długości i szerokości
drogi. Zgarnięty śnieg nie może utrudniać ruchu pojazdów szczególnie na sbzyżowaniach,
wjazdach, zjazdach, przystaŃach autobusowych i miejscach dla ruchu pieszych. Wielkość
zamówi eni a uzależniona j e st o d p anuj ąc ych warunków atmo s fe ry czny ch.
Sprzęt do usuwania śniegu ma posiadać ogumienie na pługu.

2. Teren został podzielony na dwa rejony:



-Koziary

REJON II
obrębie:

- Łaszewo
- Radoszki
- Samin
- Bartniczka

- ŚwierczyŃi

obejmuje niżej wymienione miejscowości i wszystkie drogi gminne w ich

- Grążavrly
- Gutowo
- Zdroje

3, ZamawiającY zastrzega, że sprzęt możę być skierowany do pracy nakażd,ąinną drogę niz
wYmieniona w konkretnYm rejonie, w przypadku stwierdzenia takiej koniecznoś ci przez
Zamawiającego.
4. zamawiający nie dopuszcza mozliwo ści składania of-ert wariantowvch.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Warunki Płatności: w czasie nie krótszym niz 14 dni od daty dostarczenia
zamaw iaj ącemu prawi dł owo wystawi onej faktury VAT.

III.

1. Ofertę możnazłożyc na jeden lub dwa rejony.
2, Każdy Wykonawc a pr ze dkłada tyl ko j e dną o fertę,
3. oferta musi być przygotowanaw języku polskim w formie pisemnej,
4, Oferta winna bYĆ sPorządzona na,, Fomularzu oferlowym" stanowiącymizałącznrk nr 1

do niniejszego zapytania ofertowego wraz z wypełnionymzałącznikiem nr 2 -,,Wykaz
sprzętu"

5. Ofertę należY złożYc elektronicznie na adres: przetargi@ugbartniczka.pl lub w formie
pisemnej w kopercie zaadresowanej :

Gmina Bartniczka,
uI. Brodnicka 8,

87-321 Bartniczka

z dopiskiem,, ,,Utrzymanie zimowe drog gminnych w okresie zimy 201912020''

1. Ofertę naleŻY złoŻyÓUtzędzie Gminy Bartniczka u,l. Brodnicka 8, 87-32l Bartniczkaw
sekretariacie (Pok. 2), w każdy dzień rcboczy, przesłać na adres wskazany wyżej lub na
adres e-maii przetarei@ugbąrtBiczka.pl do dnia 12 tistopad a2Ot9 r. do godziny 10:00.

V. KRYrERIvuryyBoRU oFĘRrY

1. PrzY wYborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny brutto C - l0O %.
2. za najkorzystni ej szą z o stani e uznarra o ferta z najniższą c eną brutto

U.



VI.

3. O wYborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy zostanąpoinformowani pisemnie.
4. Oferty złożonę po terminie nie będą rozpatrywane.

1. W przedmiocie zamówięnia- Marta Filipkowska - Tel. (0-56) 493 68 14
2. w przedmiocie procedury -Katarzyna Bendyk - Tel. (0-56) 493 68 14

Zńącznlki:
L Zał, nr 1 -Formularz ofertowy
2. Zń. nr 2 -Wykaz sprzętu



WISR,271 .2.30.2019
Załqcznik nr l

oFERTA

1. Treść oferty:
Usługa utrzymania zimowego dróg gminnych na terenie Gminy Bartniczka w

okresie zimy 201912020
Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa firmy:

Siedziba firmy:

Nr telefonrr/fax/email. . .

Nr NIP:
Nr REGON:,......
Nazwa banku i numer konta

2. W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego utrzymania zimowego dróg
gminnych na terenie Gminy Bartniczka w okresie zimy żOlgt2020
kod usługi PKWiU 81.29.12.0

oreru;ę wYkonanie zamówieni a zgodniez wymogami określonymi w zapytaniu oferto Wm za
cęnę:

Reion I

Lp Cena jednostkowa netto zł za roboczogodzinę
odśnieżania/usuwania oblodzenia lub
gołoledzi

Cena jednostkowa brutto zł za
roboczogodzinę odśnieżania/usuwania
oblodzenia lub gołoledzi

1.

4. wyrużart zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

5. Oświadczarn, że:
1 ) ceny j ednostkowe zawierają wszystkie kosźy,
2) ceny zostńy ustalone na okres wżności umowy i nie będą podlegały zmianom,
3) zaPoznŃem się ztreściązapfiania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżen,
4) dYsponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonaniazartówienia,
5) uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty,

Dnia

P o dp i s i pteczątka Wykonawcy lub o soby .upoważnionej



WISR.271 .2,29,2OI9

oFERTA

1. Treść oferty:
Usługa utrzymania zimowego dróg gminnych na terenie Gminy Bartniczka w okresie

zimy 201912020
Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa firmy:

Siedziba firmy:

Nr telefonu l faxl emall, . .,
Nr NIP:..

Nazwa banku i numer konta

2. W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego utrzymania zimowego dróg
gminnych na terenie Gminy Bańniczka w okresie zimy 201912020
kod usługi PKWiU 81.29.12.0

oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu oferto\rym za
cenę:

Reion II

Lp Cena jednostkowa netto zł za roboczogodzinę
odśnieżania/usuwania oblodzenia |ub
gołoledzi

Cena iednostkowa brutto zl za roboczogodzinę
odśnieżania/usuwania oblodzenia lub gołoledzi

1.

4. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu o1-erlowym.

5. Oświadczam,że,,
l ) ceny j ednostkowe zawterają wszystkie koszty,
2) ceny zostały ustalone na okres wazności umowy i nie będą podlegały zmianom,
3) zapoznałem się z treścią zapytania oferlowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
4) dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonaniazamowienia,
5) uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty.

Dnia.

Podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upowaznionej



WIŚR.271 .2.29.2019

Pełna nazwa Wykonawcy:

Wykaz sprzętu

Załqcznik nr 2

Adres firmy:

Nr telefoni/faxlemail

WYkaz niezbędnego sPrzętu do wykonania przedmiotowego zamówieni a pn. lJtrzymanie
zimowe dróg gminnych w okresie zimy 2019t2020

Miejscowość, data Podpis Wykonawcy

Parametry techniczne


