
Załącznik nr 5
do Regulaminu zamówień publicznych

Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
dla zamówień o wartości netto mniejszej niż 130 000 złotych

Gmina Staszów
28-200 Staszów, ul. Opatowska 31,

www.staszow.pl

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
(jednostka organizacyjna Urzędu)

tel. (15) 864-83-05, fax (15) 864-83-04
e-mail: jolanta.klimek  @staszow.pl  

adres strony internetowej postępowania: bip.staszow.pl

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

„Utrzymanie rowów i skarp znajdujących się w pasach drogowych dróg gminnych będących
własnością gminy Staszów.”

Rodzaj zamówienia: usługa

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymywanie rowów i skarp znajdujących się w pasach drogowych
dróg gminnych będących własnością  gminy Staszów, polegające  na koszeniu oraz  karczowaniu
traw,  chwastów  oraz  młodych  odrostów  drzew  i  krzewów  o  obwodzie  pnia,  mierzonym  na
wysokości 5 cm, wynoszącym mniej niż 50 cm, na długości dróg gminnych wynoszących ok. 33 km
wskazanych  przez  Zamawiającego  w  trakcie  trwania  umowy.  Przy  koszeniu  należy  wykonać
czynności przygotowawcze, tj. usunięcie obcych zanieczyszczeń (kamienie, gruz, puszki metalowe
itd.)  z  miejsca  pracy,  w  celu  zapewnienia bezpieczeństwa  pracy  jak  i  ruchu  drogowego.
W  przypadku  miejsc  trudno  dostępnych,  tj.  przy  urządzeniach  drogowych  (słupki  znaków
drogowych,  słupki  prowadzące,  bariery  ochronne,  przepusty  drogowe)  wymagane  jest  koszenie
ręczne.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

45.11.27.10.-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych;
45.11.12.91.-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu;
43.32.50.00.-7 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

3. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia: 

Dodatkowych informacji  udzielają w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul.  Opatowska 31,
pok. nr 7 oraz 13 lub telefonicznie pod numerem tel. 15 864 83-44 oraz 15 864 83-47:
- Pani Jolanta Klimek – kierownik Wydziału IKOŚ Urzędu Miasta i Gminy Staszów;
- Pan Dawid Grosicki – podinspektor Wydziału IKOŚ Urzędu Miasta i Gminy Staszów.
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4. Termin wykonania zamówienia: 

Od dnia podpisania zamówienia do dnia 30.11.2022 r.

5. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym;
- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

6. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie
wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

7. Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów,
osobiście  lub pocztą,  zawierającym opis:  Oferta na zadanie pn.  „Utrzymanie rowów i skarp
znajdujących się w pasach drogowych dróg gminnych będących własnością gminy Staszów.”,
lub e-mail na adres: biuro@staszow.pl,  w terminie do dnia 19.10.2022 r. do godz. 12.00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.

8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnieniu postępowania*:

Informacja  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zawierająca:  nazwę  (firmę),  siedzibę  i  adres
wykonawcy,  którego  ofertę  wybrano  zostanie  opublikowana  na  stronie  internetowej
www.bip.staszow.pl najpóźniej w terminie 7 dni od ostatniego dnia składania ofert.

9. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy,
którego ofertę wybrano.

Staszów, dnia 13.10.2022 r. Zatwierdziła:

Z up. BURMISTRZA
dr Ewa Kondek
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy
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