
 

 

 

Gminne Służby Techniczne i Komunalne  w Biesiekierzu 

76-039 Biesiekierz 103 

www: http://biesiekierz.eu 

e-mail: gstik@biesiekierz.eu 

tel. 943 180 947;  fax.  943 180 947 

 

Nr sprawy GSTiK.K.21.5.2021.KK 

 

Biesiekierz, 7 grudnia 2021 roku 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej  

w art. 2 ust. 1 pkt 1 Pzp 

 

Zamawiający – Gminne Służby Techniczne i Komunalne w związku z prowadzonym 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł netto 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn. Utrzymanie oświetlenia drogowego 

na terenie Gminy Biesiekierz będącego w zarządzaniu Gminnych Służb Technicznych 

i Komunalnych, według poniższych zasad: 

  

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 

Gmina Biesiekierz – Gminne Służby Techniczne i Komunalne 

Biesiekierz 103  

76 – 039 Biesiekierz 

NIP 4990527492 

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00 

tel. +48 94 3180947 

faks +48 94 3180947 

adres e-mail gstik@biesiekierz.eu  

strona internetowa http://gstik.biesiekierz.pl/bip/ 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Rodzaj zamówienia: usługa 

2. W ramach realizacji zadania Wykonawca obowiązany jest do świadczenia na rzecz Zamawiającego 

usług konserwacji opraw oświetleniowych w ilości 473 szt., stanowiących majątek Gminy 

Biesiekierz, zlokalizowanych w miejscowościach na terenie gminy Biesiekierz, wg zestawienia 

stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania. 

3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

1) wymianę niesprawnych źródeł światła i ich utylizacja, 

2) wymianę niesprawnych bezpieczników, 

3) wymianę uszkodzonego osprzętu elektrycznego w oprawach, 

4) zabezpieczenie urządzeń uszkodzonych działaniem czynników zewnętrznych, 

5) kontrolę sprawności oświetlenia na terenie gminy, 

6) pomiary eksploatacyjne (rezystancja uziemień ochronnych, skuteczność ochrony 

przeciwporażeniowej), 

7) przegląd, konserwację i wymianę wyeksploatowanych złącz kablowych w latarniach 

wydzielonej sieci, 
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8) konserwację słupów, wysięgników, przewieszek konstrukcji wsporczych, 

9) prostowanie pochylonych słupów i wysięgników oświetlenia wydzielonego, 

10) wymianę uszkodzonych przewodów w słupach oświetleniowych i wysięgnikach, 

11) wymianę niesprawnych urządzeń sterowniczych/zegarów, styczników, gniazd bezpieczników 

itp., 

12) regulację zegarów sterowniczych, 

13) czyszczenie opraw, mycie kloszy i odbłyśników stosownie do potrzeb, 

14) przyjmowanie zgłoszeń i reklamacji dotyczących niesprawności oświetlenia. 

4. Wykonawca świadczyć będzie usługę w granicach wynikających z parametrów technicznych 

instalacji oświetleniowych według ich stanu technicznego w dniu podpisania umowy. 

5. Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia wykonania usługi naprawy oświetlenia w przeciągu 

48 godzin od chwili powzięcia wiadomości o uszkodzeniu oświetlenia. 

6. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w projekcie umowy, 

stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – w terminie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 

31 grudnia 2022 roku. 

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. do 

wykonywania usług w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych,  

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, a w szczególności zatrudniania wykwalifikowanych pracowników z uprawnieniami 

oraz posiadania niezbędnego sprzętu w postaci podnośnika dopuszczonego do eksploatacji 

przez Dozór Techniczny, 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

2. Weryfikacja spełnienia warunków określonych w ust. 1 pkt 1 - 4 dokonywana będzie w oparciu 

o załączone do formularza ofertowego oświadczenie Wykonawcy.  

3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie 

warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 4. 

4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 

dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 

5. Zamawiający odrzuci oferty nie spełniające warunków udziału w postępowaniu. 

 

V. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

1. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę o treści zgodnej z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 

do zapytania ofertowego. 

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest 

skontaktować się z Zamawiającym w celu uzgodnienia terminu podpisania umowy. Umowa 



 

 

zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego. Zawarcie umowy może nastąpić także w ten 

sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy wypełnioną i podpisaną umowę w odpowiedniej 

liczbie egzemplarzy, a Wykonawca odeśle Zamawiającemu podpisane egzemplarze w możliwie 

najwcześniejszym terminie. 

 

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Przez cenę oferty należy rozumieć cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podaną 

przez Wykonawcę w Formularzu oferty jako cena za cały okres realizacji zamówienia. 

2. W formularzu ofertowym Wykonawca obowiązany jest wskazać kwotę netto za utrzymanie 

jednego punktu oświetleniowego przez jeden miesiąc. 

3. Cena brutto zamówienia obliczona zostanie wg wzoru: 

kwota netto za utrzymanie 1 punktu oświetleniowego na miesiąc x 473 szt. x 12 miesięcy 

powiększona o podatek Vat. 

4. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do 

całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia. Cena za realizację przedmiotu zamówienia 

jest stała i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy. 

 

VII. OPIS KRYTERIUM WYBORU OFERT 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium cena – 100%. 

2. Liczba punktów w kryterium cena będzie przyznawana w następujący  sposób: 

a) maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: C = 100 pkt; 

b) oferta z najniższą oferowaną ceną „CN” otrzyma 100 pkt; 

c) każda inna oferta „COB” otrzyma ilość punktów wynikającą z wyliczenia wg wzoru: 

 

𝐶 =
𝐶𝑁

𝐶OB
×100 (maksymalna liczba punktów w ocenianej pozycji) 

 

gdzie: 

C - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena 

CN - najniższa zaoferowana cena spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu  

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej  

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. W ofercie należy podać cenę netto i brutto. Do oferty sporządzonej wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na realizację zamówienia. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych na realizację zamówienia. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na zlecanie całości lub części przedmiotu zamówienia 

podwykonawcom bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem 

nieważności. 

 

IX. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY  

1. Ofertę składa się w formie pisemnej lub elektronicznej.  

2. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, osobę reprezentującą Wykonawcę zgodnie 

z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze, osobę uprawnioną do 



 

 

reprezentowania Wykonawcy albo osobę działającą na podstawie pełnomocnictwa. Oferta 

składania w formie elektronicznej musi być skanem oferty pisemnej lub być podpisana podpisem 

elektronicznym, profilem zaufanym lub osobisty. 

3. Termin złożenia oferty: 10 grudnia 2021 roku, godz. 09.00. 

4. Miejsce złożenia oferty:  

1) pisemnej – Gminne Służby Techniczne i Komunalne, 76 – 039 Biesiekierz 103; w zamkniętej 

kopercie z dopiskiem: Utrzymanie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Biesiekierz, 

2) elektronicznej – gstik@biesiekierz.eu ; w tytule maila należy wskazać: Utrzymanie oświetlenia 

drogowego na terenie Gminy Biesiekierz. 

5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji w celu ustalenia 

ostatecznej ceny z wybranymi wykonawcami, którzy złożyli oferty zawierające cenę oraz spełniają 

wymagania w zakresie właściwości przedmiotowej zamówienia.  

 

X. OTWARCIE OFERT 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 grudnia 2021 roku, o godz. 09.30. w siedzibie Zamawiającego. 

 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert bądź po podpisaniu 

umowy. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

 

XII. WYNIK POSTĘPOWANIA 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi 

Wykonawców poprzez umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo zakończenia niniejszego postępowania bez wybierania 

którejkolwiek z ofert. 

 

XIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI  

1. W prowadzonym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać 

się może za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 

r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2188, z 2019r., poz. 1051 i 2005), osobiście, za 

pośrednictwem posłańca, faksu lub poczty elektronicznej. 

2. W przypadku przesyłania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faksu lub e-

maila, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie powinna potwierdzić fakt ich otrzymania. 

3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 

p. Jan Rodak – Kierownik GSTiK, Biesiekierz 103, 76 – 039 Biesiekierz; tel. +48 94 3180 947, 

505 785 405 adres e-mail: gstik@biesiekierz.eu 

 

 

Kierownik GSTiK 

/-/ 

Jan Rodak 
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Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 

2. Wzór umowy 

3. Zestawienie instalacji oświetleniowych 

 

 

 

 

 

 


