Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi odśnieżania ulic gminnych.

OGŁOSZENIE
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze
przy ul. Piekarniczej 6/10
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 57, 42 213 24 06, telefaks 42 213 22 77
e-mail: przetargi@zgk.andrespol.pl
zaprasza do składania ofert na realizację usługi dotyczącą
ODŚNIEŻANIA ULIC I CHODNIKÓW GMINNYCH W GMINIE ANDRESPOL W OKRESIE
ZIMOWYM 2018/2019, W ZALEŻNOŚCI OD ZAISTNIAŁYCH WARUNKÓW
ATMOSFERYCZNYCH, SPRZĘTEM WŁASNYM.
I. Termin składania ofert:
Do dnia 19.10.2018 r. do godz. 1200.
II. Tryb zamówienia:
Do niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.), gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w
złotych równowartości kwoty netto 30.000€ (zgodnie z art. 4. pkt 8. ww. ustawy).
III. Termin obowiązywania usługi:
Od dnia 1 listopada 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.
IV. Informacje dodatkowe:
1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 535 418 528, 42 213 24 57 i 42 213 24 06.
2. Ze względu na wartość zamówienia protesty i odwołania nie przysługują.
3. Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy bez podania przyczyn.
V. Miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze
przy ul. Piekarniczej 6/10 pokój nr 4; 95-020 Andrespol do dnia 19.10.2018 r. do godz. 1200 bądź też przesłać
ją do ww. terminu/ godziny listownie, telefaksem lub e-mailem.
Oferty należy złożyć w kopercie opatrzonej napisem ”Odśnieżanie ulic i chodników gminnych w Gminie
Andrespol w okresie zimowym 2018/2019 – nie otwierać przed godz. 1230 19.10.2018 r”.
VI. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Posiadanie uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia.
3. Posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanych usług.
Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu, wymaganym
przez Zamawiającego, jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu.

Załączniki:
Wzór oferty – załącznik nr 1.
Wzór umowy – załącznik nr 2

