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Zapytanie ofertowe 

I. Zamawiający: 

Gmina Strzeleczki, Rynek 4, 47 - 364 Strzeleczki 

NIP: 1990090013 

REGON: 531413107 

Telefon: 77 407 66 60, Fax: 77 407 66 61 

e-mail: ug@strzeleczki.pl 

zwany dalej „Zamawiającym”. 

 

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na: 

„Czyszczenie stawu wiejskiego w Strzeleczkach, 
 zlokalizowanego na dz. nr 736” 

 
I. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest oczyszczenie stawu wiejskiego zlokalizowanego  

w miejscowości Strzeleczki, na dz. nr 736 k. m. 2 (skrzyżowanie ulicy Kościelnej i Kwiatowej). 

W ramach realizacji zadania konieczne jest usunięcie roślinności porastającej zbiornik, 

wybranie i zagospodarowanie we własnym zakresie osadu zalegającego na dnie stawu oraz 

uprzątnięcie terenu po zakończeniu robót.  

II. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
a. Przygotowanie terenu przed przystąpieniem do prac obejmujące posprzątanie  

i zabezpieczenie miejsca prowadzanie robót; 
b. Usunięcie roślinności porastającej nieckę zbiornika oraz ich wywiezienie; 
c. Wybranie i zagospodarowanie we własnym zakresie osadu i pozostałości  

z rozkładu materii organicznej, które zalegają na dnie stawu; 
d. Wyrównanie skarp po wykonaniu zadania; 
e. Uprzątnięcie terenu po przeprowadzonych pracach, wywiezienie urobku, 

wyrównanie skarp zbiornika. 

III. Warunki udziału w postępowaniu: 

a. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełną gotowość do wykonania zadania,  
w tym uzgodnić z zarządcą dróg przyległych do dz. nr 736 zasady zajęcia pasa 
ruchu.  

b. Używany podczas wykonywania prac sprzęt nie może stwarzać zagrożenia 
bezpieczeństwa, musi charakteryzować się dobrym stanem technicznym oraz być 
zabezpieczony przed dostępem osób trzecich w czasie ewentualnego 
pozostawienia go bez obsługi.   

c. Zadanie musi być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia do obsługi 
wykorzystywanego sprzętu.  

d. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w taki sposób by nie 
spowodować uszkodzeń infrastruktury znajdującej się w obrębie planowanej do 
realizacji inwestycji, a w przypadku ich wystąpienia winien usunąć wszelkie szkody 
spowodowane przez niego bądź osoby, za które ponosi odpowiedzialność na 
podstawie właściwych przepisów prawa.  

e. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wywóz całości osadu i pozostałości 
roślinnych z terenu dz. nr 736. 
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f. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że posiada możliwości 
techniczne oraz wiedzą i doświadczenie umożliwiające mu wykonanie 
powierzonych zadań oraz, że spełnia wszystkie warunki zamówienia.  

g. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego, z co najmniej 5-

dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia prac związanych z przedmiotem 

zamówienia. 

h. Do Wykonawcy należy ścisła współpraca z Zamawiającym.  

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 20 maja 2021 r.  
 

IV. Kryteria wyboru oferty: 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się jedynym 

kryterium jakim jest cena ryczałtowa brutto oraz w następujący sposób będzie oceniać 

oferty:  

 

2. Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę spośród ofert 

nieodrzuconych. Liczba punktów dla każdej następnej oferty zostanie obliczona  

w następujący sposób: 

     Cena ryczałtowa brutto najniższej oferty x 100 

 Liczba punktów oferty ocenianej = --------------------------------------------------------------- 

          Cena ryczałtowa brutto oferty ocenianej  

3. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą 

liczbę punktów.  

5. W przypadku złożenia ofert o tych samych cenach ryczałtowych, Zamawiający wzywa 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym  

przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe,  

nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

6. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia.  

7. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą  
w złotych polskich. 

V. Miejsce i termin złożenia ofert: 

1. Ofertę cenową należy złożyć do dnia 22 lutego 2021 r. do godziny 14.00, według 

załączonego formularza, w następującej formie: osobiście, elektronicznie na adres: 

srodowisko@strzeleczki.pl, pocztą lub kurierem na adres Urzędu Gminy Strzeleczki, 

Rynek 4, 47-364 Strzeleczki z dopiskiem:  

„Czyszczenie stawu wiejskiego w Strzeleczkach, zlokalizowanego na dz. nr 736” 

2. Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Lp. Kryterium Liczba punktów (waga) 

1. Całkowita cena ryczałtowa brutto = 100% 100 

RAZEM 100 
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4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

VI. Informacje o formalnościach: 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich 

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wynikach wyboru. 

2. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawie zapytania 

ofertowego jest Klaudia Rogosch-Ryczyrz, tel.: 77 407 66 65 

VII. Załączniki: 

1. Formularz ofertowy. 

2. Projekt umowy. 

 

Zatwierdzam: 
 

Wójt Gminy Strzeleczki 
(-) Marek Pietruszka 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


