
Radomin, dnia 12.12.2019 r. 

Gmina Radomin 

Radomin 1a  

87-404 Radomin 

 

ROZ.271.1.6.2019.EP  

Zapytanie ofertowe 

 

1. Zamawiający: Gmina Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin 

pow. golubsko-dobrzyński 

 NIP: 503 00 23 899, REGON: 871118603 

       tel./fax  056-683-75-22 lub 056-683-75-12, e-mail: ugradomin@poczta.onet.pl 

 

Zaprasza do składania ofert na zadanie p.n.: „Odśnieżaniu dróg gminnych na terenie Gminy Radomin w 

okresie roku kalendarzowego 2020”. 

  Opis przedmiotu zamówienia: 

 1. Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie dróg gminnych na terenie poszczególnych sołectw w 

gminie Radomin. Jako odśnieżanie należy rozumieć usunięcie nadmiaru śniegu z pełnej szerokości drogi w 

zakresie umożliwiającym przejezdność drogi samochodem osobowym w obu kierunkach. Obręby do 

odśnieżania – części zamówienia:  

Obręb 3 - drogi w Jakubkowie Nr 110312C w kierunku Płonne-Plebanka i Nr 110313C w kierunku 

Półwieska Małego, Nr 110314C Jakubkowo-Łubki, Nr 110316C Łubki-Szczutowo, drogi w Szczutowie: Nr 

110311C w kierunku Jakubkowa, Nr 110317C w kierunku Trąbina, Nr 110318 od drogi powiatowej do 

Szczutowa do drogi powiatowej na Łubki, oraz drogi oznaczone numerem działki 173 i 139 położone w 

obrębie Płonne; 

Obręb 4 - droga w Łubkach Nr 110315C, Nr 110304C Płonne- Rodzone, Nr 110301C Rodzone-Białkowo, 

Nr 110306C Płonne-Półwiesk, Nr 110305C Rodzone-Plebanka i drogi stanowiące działki Nr 173, Nr 178 i 

Nr 139 położone w obrębie Płonne; 

Obręb 5 –  

Część 1: droga Nr 110308C Płonko-Szafarnia, Nr 110320C i Nr 110321C Bocheniec-Płonne i Bocheniec-

Szafarnia, Nr 110303C Białkowo- Płonko, Nr 110302C Białkowo-Rodzone,  

Część 2: Nr 110318C od drogi powiatowej na Łubki do drogi powiatowej do Płonnego, Nr 110319C Płonne-

Płonne, Nr 110309C Płonne- Konstancjewo; 

Obręb 7 – Nr 110336C w kierunku Sokołowa, droga w Dulsku Nr 110343C, Nr 110342C, Nr 110345C 

wyznaczony odcinek – 100m od drogi powiatowej Dulsk-Ruże w obrębie sołectwa Dulsk, Nr 110333C część 

drogi Bocheniec-Dulsk na terenie sołectwa Kamionka, oraz drogi stanowiące działki Nr 27, Nr 41/2 i Nr 

48/2 we Wilczewie i Nr 4, 13/2 we Wilczewko; 

Obręb 8 – drogi w Dulsku Nr 110338C, Nr 110337C, Nr 110340C, Nr 110341C, Nr 110339C Dulsk-Dulsk, 

Nr 110333C część drogi Bocheniec-Dulsk (na terenie sołectwa Dulsk) oraz drogi stanowiące działki Nr 

442/1 i Nr 343/3 (w granicach sołectwa Dulsk). 

 

 3. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na podstawie zgłoszenia sołtysów sołectw. W 

przypadku jednoczesnego zgłoszenia zapotrzebowania kilku sołectw z danego obrębu, czas pracy w 



pierwszej dobie odśnieżania należy podzielić proporcjonalnie na poszczególne sołectwa. O kolejności 

odśnieżania dróg na terenie sołectwa decyduje sołtys danej miejscowości, mając na uwadze ważność drogi 

oraz ograniczenie do minimum zbędnych przejazdów sprzętu odśnieżającego. 

 4. Zamawiający zastrzega, że rozpoczęcie prac w poszczególnych sołectwach winno nastąpić w 

ciągu 1 godziny od chwili zgłoszenia przez Sołtysa danej miejscowości lub pracownika Urzędu Gminy. 

Zakończenie prac polegających na odśnieżaniu musi nastąpić nie później niż w terminie 24 godzin od chwili 

zgłoszenia zapotrzebowania na te prace. Po wykonaniu ww. zadania Wykonawca powinien ten fakt zgłosić 

sołtysowi danej miejscowości. 

 5. Zamawiający przewiduje ok. 40 godzin pracy sprzętu dla każdego obrębu. Liczba ta może ulec 

zmianie w wyniku bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. intensywnych opadach śniegu, 

częstych zawiejach i zamieciach śnieżnych lub braku śniegu. 

 6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę  

na liczbę obrębów - części, nie większą niż 2. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden obręb – t.j. 

na 2 obręby, oferent zagwarantuje jedną jednostkę sprzętu odśnieżającego na odśnieżanie każdego obrębu 

oraz osobę odśnieżającą na każdy obręb, aby w tym samym czasie możliwe było odśnieżanie 2 obrębów. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Kod CPV 90620000-9 - Usługi odśnieżania 

 

2. Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 

a) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia: 

 a.1) Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną jednostką sprzętu odśnieżającego na 1 

obręb. Przez sprzęt odśnieżający należy rozumieć:  

- co najmniej pług średni zamontowanym na ciągniku, koparko-ładowarce lub samochodzie ciężarowym, 

- sprzęt usuwający śnieg za pomocą dmuchawy - pług wirnikowy (zbieranie śniegu i wydmuchiwanie poza 

obręb drogi).  

Szerokość lemieszy pługu/ łyżki koparko-ładowarki/ pługu wirnikowego powinna wynosić minimum 

2,20 m. Moc sprzętu/jednostki odśnieżającej powinna wynosić minimum 90 KM. Napęd jednostki : 

przedni lub 4x4.  

a.2) Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą odśnieżającą na 1 obręb - część 

zamówienia, posiadającą uprawnienia. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie 

oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

3. Wykaz dokumentów jakie należy załączyć do oferty: 

- wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług 

lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania 

tymi zasobami; (załącznik nr 1) 

 oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia.(załącznik nr 2) 

 wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia (załącznik nr 3) 

4. Kryteria oceny ofert, wagi punktowe/procentowe, opis sposobu przyznania punktacji w danym 

kryterium:  



Kryterium oceny ofert jest: 

cena = 80%   

warunki techniczne = 20% (podkryterium moc w KM – 10%, podkryterium szerokość lemieszy – 

10%) 

4.1.Kryterium cena -  Qc będzie oceniana na podstawie ceny oferty brutto a ilość punktów obliczona wg 

poniższego wzoru:                    Qc= 80
min

x
Co

C
 

Cmin – najniższa cena zaoferowana brutto  

Co – cena badanej oferty 

Qc – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie 

 

4.2  Kryterium warunki techniczne będą oceniane na podstawie mocy w KM zaproponowanego sprzętu 

odśnieżającego oraz szerokość lemieszy pługu/łyżki.  

 4.2.1  Podkryterium moc w KM 

Ilość punktów  w tym kryterium obliczona zostanie wg poniższego wzoru:                       

Q1ok= 10
max

x
G

Go
 

Go – moc sprzętu w badanej oferty w KM 

Gmax –największa moc sprzętu spośród złożonych ofert 

Q1ok – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie w podkryterium  

 

 4.2.2 Podkryterium szerokość lemieszy pługu/łyżki. 

Ilość punktów  w tym kryterium obliczona zostanie wg poniższego wzoru:                       

Q2ok= 10
max

x
G

Go
 

Go – szerokość lemieszy w badanej oferty w metrach 

Gmax –największa szerokość lemieszy spośród złożonych ofert 

Q2ok – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie w podkryterium   

 

Liczba punktów możliwych do uzyskania dla każdej oferty, obliczana będzie według następującego wzoru: 

Q = Qc+(Q1ok+ Q2ok) 

Maksymalna ilość punktów jaka może uzyskać wykonawca, wynosi - 100 pkt. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę  punktów. 

Maksymalna ilość punktów jaka może uzyskać wykonawca, wynosi - 100 pkt. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę  punktów.  

5. Cena oferty musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz zawierać 

wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, które ponosi oferent. Do ceny netto należy doliczyć 

podatek VAT. Cena oferty będzie stanowić ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie wykonawcy za 

wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od innych świadczeń oraz kosztów realizacji 

ponoszonych przez Wykonawcę. 

6. Odrzuceniu podlegają oferty:  



1) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,  

2) złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym.  

7. Informacja dot. wykluczenia wykonawcy: Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy, którzy są 

powiązani kapitałowo lub osobowo z zamawiającym. 

Powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu 

beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 

wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;  

5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione 

wątpliwości co do bezstronności tych osób.  

8. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2020 r. do 15.04.2020 r. i od 02.11.2020 r. do dnia 

31.12.2020r. 

9. Okres gwarancji: nie dotyczy 

10. Miejsce i termin złożenia oferty: budynek Urzędu Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin, 

Sekretariat pok. Nr 8, do dnia 19.12.2019 r do godz. 14:00 (osobiście, pocztą, faxem: 56 683 75-22 lub 

e-mailem: e.pradzynska@radomin.pl) 

Oferty dostarczone osobiście do sekretariatu lub przesłane pocztą należy złożyć w zamkniętej kopercie z 

dopiskiem: Oferta na „Odśnieżaniu dróg gminnych na terenie Gminy Radomin w okresie roku 

kalendarzowego 2020” nie otwierać przed 19.12.2019 r. przed. godz. 14:15 

Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, zamawiający niezwłocznie 

zwróci oferentom.  

11. Termin otwarcia ofert: 19.12.2019r. o godz. 14:15, 

12. Zmiana umowy: zamawiający nie dopuszcza dokonania zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty. 

13. Warunki płatności za wykonanie zamówienia: fakturę/rachunek należy wystawić po przekazaniu  

przedmiotu zamówienia, termin płatności za usługę nastąpi w ciągu 14 na rachunek wykonawcy 

wskazany w formularzu oferty i na fakturze. 

14. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:  

- w sprawie przedmiotu zamówienia: Łukasz Szyjkowski tel. 56 683 75-22 wew. 23 

- w sprawie procedury postępowania: Emilia Prądzyńska tel. 56 683 75-22 wew. 19 

 

 

              ……………………….……………………. 

(Pieczęć i podpis osoby upoważnionej 

/ Zamawiającego) 

mailto:e.pradzynska@radomin.pl

