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Zaproszenie 
do sktadania oferty 

Gmina Zakrzewo, ul . Lesna 1, 87 - 707 Zakrzewo, woj. kujawsko - pomorskie, zaprasza 
do skladania ofert na wykonanie robot zwiazanych odsniezaniem drog gminnych w sezonie 
2016/2017 na terenie gminy Zakrzewo. 

1. Opis przedmiotu zamowienia: 
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie uslugi odsniezania drog gminnych w sezonie 
zimowym 2016/2017 obejmujqcej wsie: Bachorza, Gesin, Goslawice, Kobielice, 
Kolonia Bodzanowska, Kolonia Serocka, Kuczkowo, Lepsze, Michalowo, Seroczki, 
S?dzin, S?dzin Kolonia , S?dzinek, Siniarzewo, Sinki , Ujma Duza, Wola Bachorna, 
Zakrzewo, Zar?bowo z potwierdzeniem wykonania uslugi przez soltysa lub osob? 
upowaznion^ przez Zamawiajacego. 
Wykonawca powinien posiadac minimum dwa ciajmiki o mocy co najmniej 100 K M 
znap?dem na dwie osie i kazdy wyposazony w plug do odsniezania i jeden sprz?t 
z pozostalych punktow formularza ofertowego. 

2. Termin wykonania zamowienia: 
Sezon zimowy 2016/2017 

3. Wykaz oswiadczen i dokumentow, jakie wykonawca musi zlozyc: 
wypelniony i podpisany formularz oferty. 

4. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert: 
Oferta musi zawierac wypelniony Formularz oferty, ktorego druk stanowi zalacznik nr 
1 do niniejszego zaproszenia. Oferta ma bye napisana na maszynie do pisania, 
komputerze lub niescieralnym atramentem oraz bye podpisana przez upowaznionego 
przedstawiciela wykonawcy (dotyczy rowniez wszystkich zalacznikow do oferty). 
Upowaznienie do podpisania oferty powinno bye dolaczone do oferty, o ile nie wynika 
to z innych dokumentow zalaczonych przez wykonawcy. Jezeli do skladania 
oswiadczen wol i w imieniu wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. 
reprezentacji lacznej, wowczas wszystkie dokumenty powinny bye podpisane przez 
zobowiazane osoby. Wszystkie dokumenty, a takze wszelkie miejsca, w ktorych 
wykonawca naniosl zmiany powinny bye parafowane przez osob? (osoby) podpisujace 
oferty. Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego: Urzad Gminy w Zakrzewie, 
ul. Lesna 1, 87 - 707 Zakrzewo, w pokoju nr 8, w terminie do dnia 15 listopada 2016 
r. do godz. 9:00. Ofert? zlozona^ po terminie zwraca si? bez otwierania. Ofert? nalezy 
umiescic w nieprzezroczystym i opieczetowanym opakowaniu. Nalezy stosowac 
opakowanie zewn?trzne i wewn?trzne. N a opakowaniu zewnefrznym oferty 
(kopercie), zaadresowanym do zamawiajacego nalezy zamiescic nastepujaca^ 
informacj?: „Oferta na odsniezanie drog gminnych w sezonie 2016/2017 na terenie 
gminy Zakrzewo, nie otwierac przed dniem 15 listopadem 2016 r. godz. 09:00.". N a 



opakowaniu wewnetrznym oferty nalezy zamiescic informacj? j / w , z podaniem nazwy 
i dokladnego adresu wykonawcy. W przypadku braku tych informacji zamawiaj^cy 
nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikaj^ce z tego braku, np. przypadkowe 
otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku skladania 
oferty poczta^ lub poczta^ kurierskq za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 
Otwarcie ofert nast^pi w dniu 15 listopad 2016 r. o godz. 09:15 w siedzibie 
zamawiajacego w pokoju nr 2. 

5. Opis sposobu obliczenia ceny: 
Cen? oferty nalezy policzyc i przedstawic w formie kosztorysu ofertowego, jako 
zalacznika do oferty, (nie zalaczenie kosztorysu do oferty spowoduje jej odrzucenie), 
przy zachowaniu nastepujacych zalozeh: 
a) zakres robot, ktory jest podstaw^ do okreslenia tej ceny musi bye zgodny z zakresem 

robot okreslonym w punkcie nr 1. 
b) cena oferty musi zawierac wszystkie koszty zwiazane z realizacj^ zadania, koszty 

utrzymania zaplecza robot oraz koszty doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego 
i innych czynnosci niezb?dnych do wykonania przedmiotu zamowienia, 

c) cena oferty nie b?dzie waloryzowana i b?dzie niezmienna w okresie trwania umowy, 
co oznacza, ze musi zawierac przewidywane skutki wzrostu cen robocizny (skutki 
przewidywanej inflacji). 

Tak wyliczon^ cen? netto oraz cen? brutto (z podatkiem V A T ) nalezy wykazac 
w „Formularzu oferty", stanowiacym zalacznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. 

6. Opis kryteriow, ktorymi zamawiajaxy b?dzie si? kierowal przy wyborze oferty wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriow oraz sposobu oceny ofert: 
Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej b?dzie najnizsza cena. Oferta najtahsza 
otrzyma 100 punktow. Pozostale proporcjonalnie mniej, wedlug formuly: 
( C n / C 0 f b x 100) x 100% = ilosc punktow, gdzie: 

C n - najnizsza cena sposrod zlozonych ofert, 

C 0 f b - cena oferty badanej, 

100 - wskaznik staly, 
100% - procentowe znaczenie kryterium ceny. 

7. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostac dopelnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego: 
Z wykonawcy, ktory zlozy najkorzystniejsz^ ofert? zostanie podpisana umowa, ktorej 
wzor stanowi zal^cznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. Termin zawarcia umowy 
zostanie okreslony w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Zalaczniki do zaproszenia: 
1. Druk „Formularz oferty". 
2. Wzor umowy. 


