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ZAPYTANIE OFERTOWE 

                             Zamawiający: 

                            Gmina Zębowice 

                            w imieniu której występuje Wójt Gminy Zębowice – Waldemar Czaja  

                            ul. Izydora Murka 2 

                            46- 048 Zębowice  

                            tel. 77 42 16 076 

Strony internetowe:  www.zebowice.pl oraz www.zebowice.biuletyn.info.pl ; 

https://gminazebowice.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet 
                            e-mail: ug@zebowice.pl  

                            NIP 576- 15- 53- 241 

                            REGON 531413053 

 

zaprasza do złożenia oferty na:  

     „Koszenie i wykaszanie poboczy drogowych na terenie Gminy Zębowice”  

2. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na cyklicznym mechanicznym 

koszeniu i wykaszaniu poboczy drogowych na terenie Gminy Zębowice o łącznej powierzchni 

około 166 592,00 m2. Usługa obejmuje kompleksowe mechaniczne wykoszenie trawy, 

chwastów oraz samosiejek ze wszystkich terenów zielonych, a także ręczne wykaszanie przy 

krzewach, drzewach, słupkach itp.  

Zamawiający przewiduje w roku 2022 wykonanie od dwóch do czterech koszeń. Dwa koszenia 

obejmują  całą  powierzchnię tj.: 166 592,00 m2, kolejne koszenia  określi Zamawiający 

zgodnie z załącznikami w postaci tabel zwierającymi powierzchnię poboczy przeznaczonych 

do wykaszania. 

Planowane terminy koszeń pierwsze kompleksowe koszenie do 30.06.2022 r., drugie 

kompleksowe koszenie do 31.08.2022 r., pozostałe koszenia ustali Zamawiający  

z 7 dniowym wyprzedzeniem planowanego rozpoczęcia koszenia. 

Uwaga: ilość koszeń może się zmienić w zależności od warunków atmosferycznych  

i wegetacji roślinności. Każdorazowo o potrzebie koszenia poinformuje Zamawiający i od 

chwili udzielenia zlecenia powinno zostać zakończone w przeciągu 10 dni 

kalendarzowych. Prace należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp oraz 

korzystając z własnych narzędzi i materiałów. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać 

powierzane prace z należytą starannością. 

 

3. Termin realizacji zamówienia: wykonanie zamówienia; czerwiec – październik 2022 r.   

4. Termin złożenia oferty: 

Ofertę należy złożyć  w formie elektronicznej  do dnia 07.06.2022 r. do godziny 11:00, a kod dostępu 

należy przesłać na nr tel. 883 242 911 do dnia 07.06.2022 r. do godziny 11:15  

5. Adres poczty elektronicznej na który należy złożyć ofertę:  

       ug@zebowice.pl  

http://www.zebowice.pl/
http://www.zebowice.biuletyn.info.pl/
https://gminazebowice.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
mailto:ug@zebowice.pl
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6.  Sposób przygotowania oferty:  

− Oferta powinna zawierać stawkę cenową od 1 m2 

− ofertę należy sporządzić w formie elektronicznej, w języku polskim, 

− oferta powinna być złożona  na  formularzu ofertowym wraz z załącznikami. Podpisana, zeskanowana 

do formatu pdf  i zaszyfrowana ( jeżeli  pojemność  dokumentów jest większa niż 50Mb  należy ją 

zarchiwizować do ZIP ) . 

1.  Warunki udziału w postępowaniu, jakie będą wymagane od wykonawcy*: 

Zapoznanie się z zakresem prac w terenie, posiadanie sprzętu oraz zaplecza personalnego do 

należytego wykonania prac związanych z mechanicznym koszeniem i wykaszaniem poboczy 

drogowych na terenie Gminy Zębowice. 

Wykonawca ubiegający się o wykonanie w/w prac może przekazać część prac podwykonawcy.   

Posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia umożliwiającego realizację zamówienia.   

2. Kryteria oceny ofert: 

Cena wykonania zamówienia - 100 % 

3. Warunki płatności: płatności dokona się w terminie 30 dni od otrzymania faktury po    

    całkowitym każdorazowym wykonaniu zamówienia. 

4.  Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:  

- Hubert Buczek, numer telefonu: 77/4216076 wew. 33  

- Anna Kurek, numer telefonu: 77/ 4216076 wew. 30 

Adres poczty elektronicznej : ug@zebowice.pl  

5.   Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają złożyć wykonawcy do oferty: 

Załączony  formularz ofertowy zawiera istotne dla złożenia zamówienia oświadczenia.  

6.   Załączniki do zapytania ofertowego : 

1) Formularz ofertowy 

2) Klauzula informacyjna 

3) Wykaz terenów do koszenia   

4) Mapy poglądowe poboczy do koszenia 

 

 

                                                                                                                                Z up. Wójta                                                                                                             

                                                                                                                        /- /  Zdzisław Szuba  

                                                                                                             Zastępca Wójta Gminy Zębowice 

 

 

 

 

 

 

 

*  - niepotrzebne skreślić 
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PRZYGOTOWANIE I  SZYFROWANIE OFERT 

Złożenie oferty będzie wymagało od wykonawcy wykonania następujących czynności : 

1) podpisane przez wykonawcę ( lub osobę prawidłowo umocowaną do wykonywania czynności ) 

dokumenty oferty, należy zeskanować i nadać im format pdf, 

2) dokumenty w formacie pdf należy spakować do archiwum ZIP i zaszyfrować, 

3) spakowany i zaszyfrowany zestaw dokumentów należy przesłać do zamawiającego za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : ug@zebowice.pl przed upływem terminu 

składania ofert, 

4) w celu odszyfrowania przez zamawiającego złożonych dokumentów oferty, kod dostępu 

należy podać telefonicznie za pośrednictwem sms na numer podany w zapytaniu ofertowym 

lub telefonicznie na ten numer, 

5) kod dostępu do dokumentów oferty należy podać po upływie terminu składania ofert, ale przed 

ich otwarciem, 

6) jeżeli oferta będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dokumenty te należy przesłać w 

oddzielnym pakiecie – wykonując czynności jak w ppkt. 1) – 5). 

 

Szyfrowanie ofert. 

W celu wykonania szyfrowania dokumentów składających się na ofertę należy wykonać 

następujące czynności : 

1) zaznaczyć pliki ( w formacie pdf z podpisem osoby uprawnionej ), 

2) kliknąć prawym przyciskiem myszki i wybrać z okna „Dodaj do archiwum” 

3) w nowym oknie z lewej strony wybrać format archiwum – zip, 

4) w tym samym oknie z prawej strony „szyfrowanie” wpisać hasło do  zaszyfrowania 

dokumentów i które należy podać Zamawiającemu – jak w pkt. 2 ppkt. 5, 

5) powtórzyć hasło, 

6) kliknąć OK. 

7) Dokument/dokumenty będą zaszyfrowane i pokazywać się będą w folderze ZIP. 
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