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Rybczewice, 20.04.2020 r. 

 

Znak sprawy: IZP.271.4.2020 

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ  
Gmina Rybczewice zaprasza do składania ofert w postępowaniu mającemu na celu udzielenie 

zamówienia o wartości poniżej 30000 euro na „Wynajem równiarki drogowej wraz  

z operatorem do profilowania dróg na terenie Gminy Rybczewice w 2020 roku.". 

I.ZAMAWIAJĄCY. 

Gmina Rybczewice  

Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice 

NIP Gminy Rybczewice: 712-292-64-46, REGON: 431020003 

nr telefonu (81) 58 44 461, nr faksu (81) 81 58 44 474 

Godziny urzędowania Urzędu Gminy Rybczewice:  

poniedziałek: godz. 9.00 – 17.00., wtorek - piątek godz. 8.00 – 16.00 

Strona internetowa Zamawiającego: www.rybczewice.pl 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem równiarki drogowej wraz z operatorem do 

profilowania dróg na terenie Gminy Rybczewice w 2020 roku.  

2. W ramach usługi Wykonawca wykona profilowanie dróg gruntowych oraz wyrównanie 

dostarczonego kruszywa drogowego na drogach lokalnych w wyznaczonych sołectwach na 

terenie Gminy Rybczewice. 

3. Wykonawca w ofercie podaje cenę jednostkową za godzinę pracy równiarki. 

4. Wykonanie usługi potwierdzać będą sołtysi lub upoważnieni przedstawiciele UG. 

5. Wynagrodzenie wykonawcy obejmowało będzie tylko czas faktycznej pracy sprzętu na 

drogach bez czasu dojazdu do sołectwa. 

6. Zamawiający po zawarciu umowy sukcesywnie będzie przekazywał Wykonawcy ilość 

godzin oraz miejsce pracy sprzętu. 

7. Szacunkowa ilość pracy sprzętu ok. 20 godzin. 

 

III. KODY CPV 

- 43221000-8 – równiarki drogowe  

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 

 Czas realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 października 2020 roku. 

 

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 

Oferta powinna: 

− być opatrzona pieczątka firmowa. 

− posiadać datę sporządzenia. 

− zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP. 

− być podpisana czytelnie przez wykonawcę, 

 

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

1. Wykonawca określa w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania, 

ceny netto poszczególnych elementów składowych oferty wg. tab. 1  - sposób  wyliczenia 

ceny ofertowej dostawy. Następnie zamieszcza w formularzu oferty, całkowitą cenę netto, 

http://www.rybczewice.pl/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/rowniarki-drogowe-5720
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wartość VAT i kwotę brutto, stanowiące  ofertę wykonawcy. Cena ta będzie   brana pod 

uwagę w  trakcie  wyboru najkorzystniejszej oferty. Ceny należy określać w PLN do dwóch 

miejsc po przecinku. 

2. Podane w ofercie ceny musza uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem 

zamówienia, które będzie musiał ponieść Zamawiający w szczególności zakup, załadunek, 

transport i rozładunek dostarczonego kruszywa drogowego oraz wszystkie koszty z tym 

związane. 

3. Wartość ustalona w wyniku przetargu musi gwarantować pełne wykonanie zakresu 

rzeczowego objętego przedmiotem zamówienia. 

 

VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY. 

Złożone oferty będą rozpatrywane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących 

kryteriów:  

Cena oferty- 100% 

 

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT. 

1. Oferta powinna być złożona w siedzibie Zamawiającego, tj. Urzędzie Gminy Rybczewice, 

Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice w terminie do dnia 28.04.2020 r. godz. 

10:00 lub drogą e-mailową- na adres: zamowienia@rybczewice.pl. Do wiadomości 

mailowej powinien być dodany załącznik w pliku typu pdf lub jpg.  

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja 

ofertę. 

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

dotyczących treści złożonych ofert. 

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. 

Zamawiający zawiadomi drogą elektroniczną o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich 

Wykonawców, którzy złożą swoje oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie. 

 

X. DODATKOWE INFORMACJE. 

Dodatkowych informacji udziela Pan Tomasz Machul pod numerem telefonu 81 58 44 465 

oraz adresem e-mail: t.machul@rybczewice.pl. 

W sprawie zapytania cenowego Pan Marcin Kucharski pod numerem telefonu 81 58 44 467 

oraz adresem e-mail: m.kucharski@rybczewice.pl.  

 

XI. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA. 

1. Zał. nr 1 - formularz ofertowy. 

2. Zał. nr 2 – projekt umowy 
 
 
 

     Wójt Gminy 

/-/ Elżbieta Masicz 
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