
Znak: IN 271.3.2020.I     Łubnice, dn.  14 stycznia 2020r. 

 

ZAPROSZENIE 

DO ZŁOŻENIA OFERTY  CENOWEJ 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

„Transport materiałów sypkich oraz  

zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2020  r.”  

  

ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Łubnice 

Łubnice 66a 28-232 Łubnice 

Telefon: 15 8659236 Faks:15 8659236 

NIP 866-15-65-306  REGON 830409666 

Adres strony internetowej:  www.lubnice.eu 

Adres poczty elektronicznej: drogownictwo@lubnice.eu 

Godziny urzędowania: 7.00- 15.00 

  

Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 Euro.  

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisów ustawy nie stosuje 

się. 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest: 
1. świadczenie usług w zakresie transportu drogowego materiałów 

sypkich samochodem ciężarowym samowyładowczym o ładowności 

od 7 ton do 10 ton na rzecz Gminy Łubnice w 2019 r. w szacunkowej 

ilości 600 roboczogodzin. 
2. zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łubnice 

poprzez likwidowanie śliskości zimowej (posypywanie mieszanką 

piasku z solą), dróg wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego 

zaproszenia w szacunkowej ilości 100 roboczogodzin. 

Realizacja usługi nastąpi zgodnie z dyspozycją wydaną każdorazowo przez 

Zamawiającego. Dyspozycja powinna być zrealizowana nie później niż: 

- w ciągu 24 godzin roboczych w odniesieniu  do pkt 1 przedmiotu zamówienia, 

- w ciągu 2 godzin roboczych w odniesieniu do pkt 2 przedmiotu zamówienia, 

od jej przekazania Wykonawcy.  



 Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać całodobowy kontakt z Zamawiającym. 

 Zamawiający będzie zlecać Wykonawcy wykonanie zlecenia jednostkowego, w 

którym określone zostanie termin i miejsce wykonania usługi.  
 Usługa musi być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, należytą 

starannością, dobrą jakością, właściwą organizacją pracy oraz zachowaniem wymagań i 

obowiązujących przepisów w szczególności bhp.    
 Określona ilość przedmiotu usługi jest ilością szacunkową i jako taka nie może 

stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości 

usługi faktycznie zleconych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy w sprawie 

niniejszego zamówienia publicznego. 
 Przedmiot umowy realizowany będzie sukcesywnie w okresie od dnia zawarcia 

umowy do 31 grudnia 2020 r. lub do momentu wykorzystania środków finansowych 

przeznaczonych na ten cel, określonych w § 6 pkt 2 umowy. 
 Zimowe utrzymanie dróg gminnych ma na celu likwidację zakłóceń ruchu drogowego 

wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jako gołoledź poprzez użycie przez 

Wykonawcę własnego sprzętu w odpowiedniej ilości i jakości w celu należytego wykonania 

przedmiotu zamówienia, za pomocą mieszkanki piasku i soli, stanowiącego własność oraz 

wydawanego przez Zamawiającego.  

Za szkody powstałe w stosunku do osób trzecich w wyniku prowadzonych usług 

odpowiada Wykonawca. Odpowiedzialność za siebie i zatrudnionych pracowników oraz 

skutki prawne i materialne złego prowadzenia usług ponosi Wykonawca. Prace należy 

prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP z zachowaniem wszelkich środków 

ostrożności. 

2. Termin wykonania zamówienia: 

 Od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 roku. 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia n/w warunki: 

1)    posiada sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia. 

2)    złoży w wymaganym terminie wypełniony formularz propozycji cenowej, 

3)    zaakceptuje załączony do niniejszego ogłoszenia projekt umowy. 

4. Termin i miejsce złożenia propozycji cenowej  (oferty): 

Propozycję cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego nie później niż do dnia 22 

stycznia 2020 do godziny 15 00 pocztą lub osobiście w sekretariacie Urzędu w 

nieprzezroczystej kopercie zatytułowanej: „Transport materiałów sypkich oraz 

zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2020  r.”  

5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej: 

Wykonawca zobowiązany jest  do złożenia propozycji cenowej na załączonym formularzu 

propozycji cenowej  który zawiera  stosowne pola do określenia. 

W cenę propozycji należy wliczyć: 

a) Cenę jednostkową za 1 roboczogodzinę świadczenia usług, osobno w zakresie transportu  

oraz osobno w zakresie utrzymania dróg, obejmującą wszystkie koszty realizacji zamówienia, 

b) Obowiązujący podatek od towarów i usług. 



Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres 

ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.  

Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego 

wymogom i o najniższej cenie. 

6. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: 

insp. Barbara Dudek, pok. nr 8, tel 15 8659236. 

7. Informacje dotyczące zawierania umowy: 

Po wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej wybrany Wykonawca podpisze umowę w 

Urzędzie Gminy Łubnice w ustalonym terminie. 

Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej propozycji cenowej oraz projektu 

umowy. 

8. Załączniki: 

- wykaz dróg gminnych – Zał. Nr 1 

- druk propozycji cenowej (oferta) – Zał. Nr 2 , 

- projekt umowy – Zał. nr 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 1  

Wykaz dróg gminnych. 

Lp Numer drogi Nazwa drogi Całkowita długość 

drogi 

1 002018T Wilkowa - Łąki 0,189 

2 002019T Wilkowa- Poprzeczna 0,418 

3 002017T Wilkowa- Łącznik 0,522 

4 001934T Wilkowa- Beszowa 1,781 

5 001760T Wilkowa- Krótka 0,251 

6 001940T Wilkowa -Pola 0,797 

7 002023T Wolica-Most 0,631 

8 001977T Wolica-Góra 0,628 

9 001977T Góra – Wolica  0,955 

10 001983T Wolica przy rowie 0,644 

11 000022T Wolica -Sydzyna 0,466 

12 001759T Góra-Wilkowa 0,638 

13 001979T Góra -Wilkowa 1,363 

14 001979T Borki przez wieś 1,160 

15 001988T Grabowa-Borki 2,127 

16 001944T Borki - Kamieniec 0,626 

17 001682T Łubnice Górka -Las 0,341 

18 001679T Łubnice Górka - Podlesie 0,866 

19 001666T OrzelecMały-Piaskownia 0,500 

20 001667T Orzelec Mały - Las 0,500 

21 001624T Orzelec Mały - Cegielnia 0,455 

22 001924T Orzelec Mały - Beszowa 1,597 

23 002011T Beszowa przez wieś 1,090 

24 001662T Beszowa przy Kościele 0,833 

25 001661T Beszowa-Zborówek 0,494 

26 001937T Beszowa -Wymysłów 1,740 

27 001675T Łubnice-Poręby 0,640 

28 001774T Łubnice-Lelonka 0,745 

29 001773T Łubnice-Łyczba 0,450 

30 001987T Łyczba – Grabowa przez las 0,711 

31 001984T Łyczba  0,788 

32 001788T Przeczów do pól 0,483 

33 001789T Przeczów – Kanał II 2,099 

34 001801T Łyczba - Czarzyzna 1,584 

35 001783T Przeczów przez wieś 0,857 

36 001784T Przeczów – Kanał I 1,357 

37 001792T Przeczów  Cmentarz 0,814 

38 001791T Przeczów -Most 1,265 

39 001897T Budziska-Śluza 1,403 

40 001802T Przeczów- Ruszcza 1,093 

41 001949T Orzelec Duży przez wieś 1,310 

42 001736T Orzelec Duży Wygoń 0,542 

43 001725T Orzelec Duży -Poprzeczna 1,945 

44 001729T Orzelec Duży Most 0,574 

45 001800T Orzelec Duży - Czarzyzna 2.,372 

46 001684T Łyczba przez wieś  1,104 

47 001952T Budziska – Kępa Górecka 0,508 

48 001950T Budziska-Górajki 1,138 

49 001948T Budziska -Podwale 0,591 

50 Dr.dojaz Budziska-Podwale 0,119 

51 001889T Budziska- Stara Rzeka 0,297 

52 001809T Budziska -Pole 0,420 

53 001809T Budziska Niwa 1,221 



54 001813T Budziska Klasztor 0,698 

55 001890T Budziska-Kępa 2,262 

56 001891T Budziska do wału 0,303 

57 001873T Budziska Żwirownia 0,478 

58 00183T Budziska Słupiec 3,213 

59 001867T Słupiec Nowa Wieś 0,831 

60 001868T Słupiec -Czarzyzna 0,982 

61 001870T Czarzyzna - Słupiec 0,231 

62 001866T Słupiec Wisła 0,719 

63 001860T Słupiec Wieś 0,807 

64 001857T Słupiec -Łąki 1,523 

65 001858T Słupiec –Jeziora 1,038 

66 001765T Słupiec Tarnowce I 0,450 

67 001763T Słupiec Tarnowce II 0,832 

68 001764T Słupiec Zakupniki 0,442 

69 001762T Słupiec Tarnowce III 0,898 

70 001761T Słupiec – Gace Słupieckie 1,195 

71 001711T Gace Stare 1,143 

72 001708T Gace Słupieckie -Wisła 0,630 

73 001709T Gace Słupieckie Zagrody 0,407 

74 001832T Szczebrzusz - Zakupniki 0,895 

75 001841T Słupiec - Szczebrzusz 2,118 

76 001842T Słupiec Pola 0,321 

77 001968T Zofiówka -Słupiec 2,334 

78 001837T Szczebrzusz przez wieś 0,919 

79 001933T Czarzyzna - Słupiec 1,512 

80 001932T Czarzyzna Kineta 0,637 

81 001825T Czarzyzna Połać 0,377 

82 001807T Czarzyzna Ogrody 0,818 

83 001806T Czarzyzna Zajeziorze 0,333 

84 001808T Czarzyzna Most 0,877 

85 001913T Zofiówka - Rejterówka 1,462 

86 001914T Rejterówka przez  wieś 0,439 

87 001721T Zofiówka - Rotówka 0,750 

88 001877T Gace Słupieckie Skrzynka 1,116 

89 001716T Zofiówka–Gace Słupieckie 1,748 

90 001927T Zalesie Warszawa 0,975 

91 001926T Zalesie Stare 2,717 

92 001886T Zalesie -Grabowica 1,070 

93 001888T Zalesie Kosowa 0,452 

94 001898T Zalesie -Zofiówka 3,569 

95 001722T Zofiówka Granica 1,728 

96 001983T Zalesie Zakupne 0,551 

97 Dr.dojaz Budziska 0,200 

98 Dr.dojaz Gace Słup 0,230 

99 001900T Orzelec Duży Kanał Strumień 1,940 

100 Dr.gm. Grabowo Gościniec 1,310 

101 Dr.gm Zalesie 0,400 

102 Dr.gm Budziska po stary wale 0,500 

103 342009T Łubnice  Boiska 0,260 

104 001946T Budziska wzdłuż wału 0,500 

 

                                                 

 

  Razem                               100,738km 

 

 



 

  Załącznik nr 2 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

Dane dotyczące Wykonawcy składającego ofertę 

Nazwa........................................................................................................................................... 

Siedziba/adres............................................................................................................................... 

Nr telefonu:…………………………………. faks:.................................................................... 

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………… 

NIP............................................................................................................................................. 

REGON..................................................................................................................................... 

 

Dane dotyczące Zamawiającego: 

GMINA ŁUBNICE 

Łubnice 66a 

28-232 Łubnice 

 

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: „Transport materiałów 

sypkich oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2020  r.” , składamy 

niniejszą ofertę: 

1. ........................................................ Oferujemy wykonanie zamówienia na kwotę: 
 

L.p Przedmiot zamówienia 
 

Cena jednostkowa 

brutto  za 1 

roboczogodzinę 
 

/w zł/ 
 

Szacunkowa ilość 

roboczogodzin 
 

Łączna 

wartość 

brutto 
 

/w zł/ 

  a b c=a x b 

1. 

 
Transport 

materiałów sypkich 
 

 600  

2. 

 
Zimowe utrzymanie 

dróg 
 

 100  

                                                                             

                                                                         SUMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Łączna cena oferty (brutto) w okresie trwania umowy wynosi: ………………………. zł 

(słownie brutto): ……………………………………………………………………………… 
 

tj.: 

za cenę bez VAT ……………………………. zł                                                + 

VAT ……… % tj. ……………………………. zł 
            (stawka) 
 

1. Zobowiązujemy się do: 
1. sukcesywnego wykonania przedmiotu zamówienia w zależności od zapotrzebowania 

Zamawiającego w terminie do 31.12.2020 r., 

2. Wykonawca oświadcza, że: 
 1) dysponuje sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia, 
 2) akceptuje wzór umowy i zobowiązuje się w przypadku wybrania jego oferty do 

 zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie 

 wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 3) uważa się za związanego ofertą przez okres 30 dni od daty jej złożenia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................ 
Miejsce, data, podpis osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
 

 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

          Załącznik nr 3 
 

U m o w a   
nr      /2020 

 

zawarta w dniu      .             2019 r. w Łubnicach pomiędzy Gminą Łubnice, z siedzibą w 

Łubnicach 66a, 28-232 Łubnice NIP 866-15-65-306 REGON 830409666 reprezentowaną 

przez: 

 

mgr inż. Annę Grajko – Wójta Gminy Łubnice zwaną dalej  Zamawiającym, 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Danuty Lasoty 
 

a  

 

 

zwaną dalej Wykonawcą 

o następującej treści: 

 

§ 1. 

 

Niniejsza umowa ze względu na brzmienie przepisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówień publicznych, z uwagi na fakt, że wartość zamówienia będącego 

przedmiotem umowy nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, 

nie podlega rygorom przepisów powołanej wyżej ustawy. 

 

§ 2. 
 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: „Transport 

materiałów sypkich oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2020  r.”  

którego zakres rzeczowy obejmuje świadczenie usług: 

1. w zakresie transportu drogowego materiałów sypkich samochodem 

ciężarowym samowyładowczym o ładowności od 7 ton do 10 ton w 

szacunkowej ilości 600 roboczogodzin. 

2. w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy 

Łubnice poprzez likwidowanie śliskości zimowej (posypywanie 

mieszanką piasku z solą wydawaną przez Zamawiającego), dróg 

wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, w szacunkowej 

ilości 100 roboczogodzin. 

Realizacja usługi nastąpi zgodnie z dyspozycją wydaną każdorazowo przez 

Zamawiającego. Dyspozycja powinna być zrealizowana nie później niż: 

- w ciągu 24 godzin roboczych w odniesieniu  do pkt 1 przedmiotu zamówienia, 

- w ciągu 2 godzin roboczych w odniesieniu do pkt 2 przedmiotu zamówienia, 



od jej przekazania Wykonawcy.  
  

 Zamawiający będzie zlecać Wykonawcy wykonanie zlecenia jednostkowego, w którym 

określone zostanie termin i miejsce wykonania usługi. Wykonawca zobowiązuje się 

utrzymywać całodobowy kontakt z Zamawiającym. 

 Usługa musi być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, należytą 

starannością, dobrą jakością, właściwą organizacją pracy oraz zachowaniem wymagań i 

obowiązujących przepisów w szczególności bhp. 

 Zimowe utrzymanie dróg gminnych ma na celu likwidację zakłóceń ruchu drogowego 

wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jako gołoledź poprzez użycie przez 

Wykonawcę własnego sprzętu w odpowiedniej ilości i jakości w celu należytego wykonania 

przedmiotu zamówienia, za pomocą mieszkanki piasku i soli, stanowiącego własność oraz 

wydawanego przez Zamawiającego. 

§ 3. 
 

1. Cena, jaką Zamawiający zapłaci za wykonaną usługę wynikać będzie z ilości 

roboczogodzin faktycznie wykonanych oraz ceny za 1 roboczogodzinę wskazaną w 

ofercie, za każdy rodzaj usługi. 
2. W przypadku nie wykorzystania w okresie obowiązywania umowy ilości wskazanej w 

§ 2 pkt 1 i 2, Zamawiający ma prawo do rezygnacji z dalszych usług, bez 

jakichkolwiek konsekwencji i odszkodowań na rzecz Wykonawcy. 

3. Wykonawca oświadcza, że nie będzie względem Zamawiającego wnosił roszczeń z 

tytułu zamówienia mniejszej ilości niż określone w § 2  umowy. 

 

§ 4. 
 

Przedmiot umowy realizowany będzie sukcesywnie  w okresie od dnia zawarcia 

umowy do 31 grudnia 2020 r. lub do momentu wykorzystania środków finansowych 

określonych w § 6 ust. 2 umowy.  

 

§ 5. 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzonymi 

usługami. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy realizacji 

usług, w tym związanych z usługami niespełniających wymogów określonych w 

umowie, także wyrządzonych przez ewentualnego podwykonawcę. 
 

§ 6. 
 

 Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 2, strony ustalają wynagrodzenie 

ryczałtowe za 1 roboczogodzinę zgodnie z ofertą Wykonawcy w wysokości:   
1. ……………………..zł netto (słownie złotych: …………..  ) + 

…...VAT  % t.j. ……………………..zł brutto  (słownie 

złotych……………………………...  ) za świadczenie usługi 

transportowej, 

2. ……………………..zł netto (słownie złotych: …………..  ) + 

…...VAT  % t.j. ……………………..zł brutto  (słownie 



złotych……………………………...  ) za świadczenie usługi 

zimowego utrzymania dróg. 
 

 Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy nie 

przekroczy kwoty  …………………………………..       brutto 

 (słownie:……………………………………………….)  
 

§ 7. 
 

1. Zapłata należności z tytułu wykonanych usług będzie dokonywana przez Zamawiającego 

przelewem na podstawie faktury VAT wystawianej ostatniego dnia każdego miesiąca, w 

którym była dokonana usługa, po uprzednim zatwierdzeniu przez przedstawiciela 

Zamawiającego protokołu odbioru za poszczególne usługi, stanowiącego załącznik do 

faktury. 
2. Płatności będą regulowane przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT 

na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze. Za termin zapłaty 

uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
3. Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 

 

§ 8. 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieterminowe wykonanie 

przedmiotu umowy w wysokości 0.5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 2 

niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,  

2. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego 

prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli 

wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.  
 

§ 9. 
 

Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swojej ważności formy 

pisemnej w postaci aneksu.  
 

§ 10. 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  
 

§ 11. 
 

Umowa została zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym: 2 egz. dla 

Zamawiającego 1 dla Wykonawcy.    

 

Wykonawca :                                                                               Zamawiający :  
 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – wykaz dróg gminnych 



 

 

 
 


