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Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 zł netto
W

związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
wartości
o
nieprzekraczającej 130 000 zł netto, zwracam się z prośbą o przedstawienie
oferty na:„ wykonanie własnym sprzętem usługi w zakresie zimowego utrzymania
dróg gminnych (odśnieżania), na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą w sezonie
zimowym 2021/2022". Usługa polegać będzie na doprowadzeniu 1 km drogi na całej

szerokości (bez poboczy) do wymaganego standardu zimowego utrzymania dróg,
bez względu na odległość jej położenia od miejsca wyjazdu sprzętu oraz bez
względu ilość przejazdów użytego sprzętu ilość sprzętu użytego do wykonania
tej usługi. Ilość km do jednorazowego odśnieżania dróg gminnych, dojazdowych
wewnętrznych wynosi: 93,25 km.
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Wykaz dróg gminnych do odśnieżania ilość kilometrów do odśnieżania w załączniku.
W przypadku wystąpienia po wykonaniu odśnieżania, kolejnych opadów śniegu, wykonanie
odśnieżania będzie traktowane jak nowe rozpoczęcie robót. Zakres robót należy każdorazowo
uzgadniać z koordynatorem zimowego utrzymania dróg.
Standardy zimowego utrzymania dróg (odśnieżania) — drogi muszą być odśnieżone
na
całej szerokości maksymalnie do 6 godzin po ustaniu opadów śniegu.
(opis przedmiotu zamówienia)

W ofercie należy podać cenę odśnieżenia

I km drogi (cena netto +

VAT

= cena brutto).

Kryterium oceny stanowić będzie cena

—

100% (najniższa cena).

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2022 roku.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 07.12.2021 roku
do godz. 10:00.

się

złożenie oferty:
w formie pisemnej w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Miasta
pl. O. H. Koźmińskiego1/2; 26 — 420 Nowe Miasto nad Pilicą.
Dopuszcza
—_
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Gminy

(adres zamawiającego)

w formie pisemnej w zamkniętej kopercie osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta
i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.
O wyniku postępowania zostaną Państwo poinformowani.
—_

wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa.
Projekt umowy, druk oferty, wykaz dróg gminnych do odśnieżania, obowiązek
informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych.
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