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Gmina Mielec 

Ul. Głowackiego 5 

39-300 Mielec 

e-mail sekretariat@ug.mielec.pl 

tel. 17 773 05 90 

 

znak sprawy 43/2017/ZPM                                                                                          

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
 

Na podstawie  §11 Zarządzenia Nr 249/2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 1 lutego 2017r. w 

sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Mielec zamówień o wartości nie 

przekraczającej kwoty wyrażonej w złotych równoważności 30.000 euro netto Gmina Mielec 

zaprasza do złożenia oferty na ,,Odśnieżanie dróg gminnych i parkingów w sezonie 

2017/2018 – Gmina Mielec” 
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odśnieżanie dróg gminnych i parkingów na 

terenie Gminy Mielec z podziałem na części.  

2. Termin obowiązywania umowy: sezon zimowy do 30.04.2018r.  

3. Termin wykonania robót: ustalany będzie każdorazowo w zleceniu jednak najpóźniej w ciągu 

6 godzin od telefonicznego, faksowego lub pisemnego złożenia zamówienia na adres 

Wykonawcy lub telefonicznie pod podany przez Wykonawcę numer kontaktowy. 

4. Okres gwarancji: nie dotyczy 

5. Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury VAT 

6. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w: Opis przedmiotu zamówienia 

7. Kryterium oceny ofert: najniższa cena 

8. Miejsce i termin złożenia oferty: termin składania ofert do 10.11.2017r. do godz. 10.00 

Gmina Mielec ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec pok. nr 26 (sekretariat). 

9. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Edyta Witek, Tomasz Ortyl        

  tel. 17-774-56-48 e.witek@ug.mielec.pl, t.ortyl@ug.mielec.pl,  

10. Sposób złożenia oferty: formularz oferty sporządzony według załącznika do niniejszego 

zapytania Oferent winien umieścić ofertę w kopercie, która będzie: 

a) zaadresowana do Zamawiającego, na adres podany na stronie tytułowej niniejszego 

zamówienia. 

b) posiadać oznaczenie: ,,Odśnieżanie dróg gminnych i parkingóww sezonie 

2017/2018 – Gmina Mielec” oraz „nie otwierać przed 10.11.2017r.” 

c) Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta winna posiadać nazwę i adres oferenta, 

aby można było  odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia. 

11. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą dla danej części na podstawie kryteriów 

oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. 

12. W konkursie ofert mogą wziąć udział Wykonawcy którzy posiadają sprzęt do odśnieżania 

dróg  - min. 1 pług odśnieżny – dla każdej z części  (na potwierdzenie spełnienia tego 

warunku wykonawca złoży wykaz sprzętu ). 

13. Załączniki:  

a) Opis przedmiotu zamówienia 

b) Formularz ofertowy, 

c) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu - wzór, 

d) Wykaz sprzętu - wzór, 

e) Wzór umowy, 

f) Tabelaryczny wykaz dróg gminnych z podziałem na części + załączniki graficzne, 

 

  Wójt Gminy Mielec 

                                 /-/ Józef Piątek 
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