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PPaann//PPaannii   
__________________________________________________________  
__________________________________________________________  
__________________________________________________________  

 

Zaproszenie do składania ofert 
 
Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania 

ofertowego na: „UUttrr zzyymmaanniiee  ww  cczzyyssttoośśccii   ii   ppoorr zząąddkkuu  tteerr eennóóww  mmiiaassttaa  TTyysszzoowwccee" 

I.  Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Utrzymania w czystości i porządku terenów miasta Tyszowce, w tym: 

1) Placu Konfederacji Tyszowieckiej przy ul. Rynek wraz z zatoczką przystanku autobusowego 
i przyległymi do niej chodnikami; 

2) Placu Ks. Kołszuta przy ul. Kościelnej wraz z zatoczką przystanku autobusowego 
i przyległymi do niej chodnikami; 

3) Skweru przy ul. Jurydyka i terenu bezpośrednio przylegającego do skweru; 
4) Terenu Stadionu Miejskiego z wyłączeniem: płyty głównej stadionu o wymiarach 100 m. x 60 

m. oraz budynku szatni; 
5) Parkingów połoŜonych przy ulicach: 

- Hetmańskiej powierzchnia parkingu 300 m2; 
- Partyzantów powierzchnia parkingu 150 m2; 
- Jurydyka powierzchnia parkingu 20 m2; 

6) Pasów zieleni połoŜonych pomiędzy jezdnią, a chodnikiem na ul. Hetmańskiej, Rynek, 
Czarnieckiego i Kościelnej; 

7) Placów połoŜonych na terenie miasta, na których Gmina organizuje imprezy masowe; 
8) OpróŜnianie koszy ulicznych rozmieszczonych na terenie miasta i wywoŜenie odpadów na 

składowisko odpadów lub do zakładu zagospodarowania odpadów; 
9) Pielęgnacja terenów zieleni m.in. podsiewanie i koszenie traw z częstotliwością gwarantującą 

estetykę utrzymania zieleńców; 
10) Plewienie rabat kwiatowych; 
11) Pielęgnacja drzew i krzewów rosnących na wymienionych terenach; 
12) Pielęgnacją, w tym podcinanie drzew rosnących przy ul. Hetmańska, Rynek, Czarnieckiego 

i Kościelna; 
13) Utrzymanie w czystości i sprawnym działaniu fontanny, w tym konserwacja przed okresem 

zimowym i uruchomienie fontanny wiosną; 
14) Utrzymywanie w naleŜytej czystości lamp parkowych, koszy i ławek na Placu Konfederacji 

Tyszowieckiej; 
15) Dbanie o estetykę przy pomnikach Konfederacji Tyszowieckiej i Bohaterów Ziemi 

Tyszowieckiej; 
16) Dbanie o estetykę przy słupach ogłoszeniowych; 
17) Sprzątanie liści w okresie jesiennym; 
18) Zabezpieczenie piasku do zwalczania śliskości w miejscach uŜyteczności publicznej. Piasek 

naleŜy zgromadzić w skrzyniach do tego przystosowanych; 



 - 

19) Zimowe utrzymanie miejsc uŜyteczności publicznej w postaci odśnieŜania i zwalczania 
śliskości. 

20) Likwidacja skutków anomalii pogodowych - realizacja usługi odbywa się przez okres całego 
roku, niezwłocznie po zaistnieniu zjawiska i obejmuje wszystkie ulice, place, chodniki oraz 
pozostałe tereny objęte wykazem zakresu robót. 

2. Utrzymania w czystości i porządku terenu targowiska miejskiego, poprzez: 
1) pozamiatanie placu targowego i terenu bezpośrednio przyległego do targowiska po odbytym 

targu,  
2) wyzbieranie wszelkiego typu opakowań i papierów z terenu targowiska i terenu bezpośrednio 

przyległego do targowiska. Zebrane śmieci naleŜy składować we wskazanych przez Urząd 
Miejski  zamkniętych pojemnikach.  

3) utrzymywanie w naleŜytej czystości szaletu znajdującego się na terenie targowiska. 
4) pielęgnacja terenów zieleni połoŜonych przy targowisku m.in. koszenie traw z częstotliwością 

gwarantującą estetykę utrzymania tych terenów. 
5) zabezpieczenie piasku do zwalczania śliskości na terenie targowiska oraz zwalczanie śliskości 

na targowisku. 
3. W wyjątkowych sytuacjach - niemoŜliwych do przewidzenia - dopuszcza się rozszerzenie zakresu 
czynności koniecznych do wykonania. 

 
CPV: 77310000-6, 77312000-0, 77312100-1, 77313000-7, 77314100-5, 90610000-6, 90620000-9, 
90630000-2. 
 
II.  Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym: W celu wykonania przedmiotu zamówienia 
oferent powinien dysponować osobami oraz zabezpieczyć we własnym zakresie potrzebne narzędzia, 
urządzenia i środki transportu. 
a) termin wykonania zamówienia: od 1 marca 2014 r. do 28 lutego 2015 r. 
b) warunki płatności: rozliczenie miesięczne w oparciu o umowę. Projekt umowy stanowi załącznik 
     do niniejszego zaproszenia. 
 
III. Przygotowanie oferty: 
 
Ofertę naleŜy: 

a) złoŜyć do dnia 20 lutego 2014 roku do godz. 1000 w formie pisemnej na Formularzu Oferty 

(osobiście w Kancelarii Urzędu Miejskiego lub listownie) na adres: Urząd Miejski w Tyszowcach, 

ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce  

b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie 

ofertowe na „ UUttrr zzyymmaanniiee  ww  cczzyyssttoośśccii   ii   ppoorr zząąddkkuu  tteerr eennóóww  mmiiaassttaa  TTyysszzoowwccee" 

Znak sprawy: GGKK   77003311..11..22001144"  

 

IV. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24 lutego 2014 roku, o godz. 1000 
 

V.  Kontakt z wykonawcą 

Osobą upowaŜnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Krzysztof Garbula – Insp. ds. samorządowych 
i gospodarki komunalnej. 
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FORMULARZ OFERTY 

na wykonanie zamówienia o wartości netto poniŜej 14 000 Euro. 
 
 
I.  Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: 

 
 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

II.  Nazwa przedmiotu zamówienia: 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

III.Tryb post ępowania: Zapytanie ofertowe. 

IV.   Nazwa i adres WYKONAWCY 
 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

(pieczęć Wykonawcy) 

            (pieczęć wykonawcy) 

Wykonawca: 
 

1. Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za:  

cenę netto  
za 12 m-cy: ……………………zł (słownie netto: ………………………………...………zł) 

tj. ……………………zł /1 m-c (słownie netto: ………………………………...……zł/1 m-c) 

cenę brutto  
za 12 m-cy: ……………………zł (słownie netto: ………………………………...………zł) 

tj. ……………………zł /1 m-c (słownie netto: …………………………………… zł/1 m-c), 

w tym podatek VAT: ..................................... zł 

(słownie podatek VAT): ...............................................................................................zł 

2. Deklaruje ponadto: 

a) termin wykonania zamówienia: ........................................... ..…………………... 

b) warunki płatności : ................................................................ …...………………... 

c) okres gwarancji:…………………………………………………………………. 

          d)…………………………………………………………………………………….… 



 - 

 

3. Oświadcza, Ŝe: 
• zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeŜeń, 

• zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego uwag, 

• związani jesteśmy oferta do …………………………………………………………….., 

• w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach 

zawartych w specyfikacji zaproszeń, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 
 

4. Ofertę niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach. 

 
5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert; 

b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzających odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek 
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie Ŝe uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert; 

c) oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu 
wykluczeniu z postępowania. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ....................................... dn…………………………….  ………….…………………………………………… 
podpisy i pieczęcie osób upowaŜnionych do 

reprezentowania Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 


