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ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY   CENOWEJ 

na wykonanie  usług  sprzętowych wraz z dostawą materiału 

zapobiegającego śliskości na drogach podczas zimowego utrzymania  

dróg na  terenie  Gminy  Nędza  w  sezonie  2021 – 2022 
 

 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

Gmina   Nędza 

ul. Jana III Sobieskiego 5,  

47 – 440  Nędza 

 

Opis   przedmiotu   zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości zimowej na drogach 

gminnych, materiałem dostarczonym staraniem Oferenta. 

Przedmiot zamówienia (Zakres robót wraz z materiałem)  przedstawia załączona  

dokumentacja na którą składa się : 

1. Formularz ofertowy (Załączniki nr 1-3) 

2. Specyfikacja techniczna 

 

W celu spełnienia warunków uczestnictwa w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest: 

- przedstawić wykaz osób posiadających odpowiednie uprawnienia, 

- zabezpieczyć odpowiednią ilość materiałów (piasek i sól drogową) na cały okres 

obowiązywania  umowy,  

- posiadać następujące ilości sprawnego sprzętu dla poszczególnych zadań: 

Zadanie nr 1 Nędza (za wyjątkiem ul. Towarowa, Spółdzielcza, Brzozowa, Trawniki)  i  

Babice    – min. 2 szt. ciągnik opłużony lub koparko-ładowarka lub samochód ciężarowy, 1 szt. 

rozrzutnik  

Zadanie nr 2 Górki Śląskie i   Szymocice – min. 1 szt. ciągnik opłużony lub koparko-

ładowarka lub samochód ciężarowy, 1 szt. rozrzutnik 

Zadanie nr 3 Łęg, Zawada Ks.,  Ciechowice,   Nędza  (tylko ul. Towarowa, Trawniki, 

Spółdzielcza, Brzozowa)   – min. 1 szt. ciągnik opłużony lub koparko-ładowarka lub samochód 

ciężarowy, 1 szt. rozrzutnik 

 

Jedynym kryterium, jakim Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej 

oferty będzie najniższa cena. Cenę kompleksowej oferty należy podać w formie wynagrodzenia 

ryczałtowego i wpisać do Formularza ofertowego będącego Załącznikiem nr 1 do niniejszego 

zaproszenia.  

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zawarta zostanie umowa.  



Wymagany termin wykonania zamówienia  od dnia 01.12.2021r. do 31.03.2022r. (czynności 

zimowego utrzymania mogą zostać wydłużone w zależności od warunków pogodowych). 

 

Do oferty należy dołączyć: 

• dokumenty potwierdzające prawo osoby podpisującej ofertę do dokonywania tej 

czynności, np. aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, pełnomocnictwo i inne.  

• wypełnione Załączniki nr 1-3  stanowiące druk oferty. 

 

Ofertę należy przesłać w zalakowanej kopercie z dopiskiem „Oferta na wykonanie usług 

zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Nędza” pocztą tradycyjną lub dostarczyć do siedziby 

Urzędu Gminy Nędza, ul. Jana III Sobieskiego 5,   47 – 440  Nędza, w terminie  do dnia  

27.10.2021r.                           

 

Załącznik: 

- Formularz ofertowy -  Załączniki nr 1-3 

- Specyfikacja techniczna 

 

 

W razie jakichkolwiek pytań szczegółowych informacji udzieli pracownik Urzędu Gminy w 

Nędzy, tel. 32/66 60 483. 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Nędza, ul. Jana III Sobieskiego 5,  
47-440 Nędza. 

2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem 

Ochrony Danych, e-mail: daneosobowe@nedza.pl 
3. Prosimy o zapoznanie się z całą treścią informacji o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy Nędza na stronie Urzędu: 

www.nedza.pl 
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