
 
Gmina Łask 

 ul. Warszawska 14  

98-100 Łask 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie usług sprzętowych koparko-ładowarką, samochodem 
samowyładowczym oraz rębakiem w celu wykonywania robót drogowych i porządkowych w 
pasach drogowych dróg gminnych na terenie gminy Łask w 2018 roku.” 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem nr 64/14 Burmistrza Łasku z dnia 15 kwietnia 

2014 roku w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w 

złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro w Urzędzie Miejskim w Łasku 

1. ZAMAWIAJĄCY: GMINA ŁASK 
Adres: ul. Warszawska 14, 98 - 100 Łask NIP: 831-15-75-675, Regon: 730934513 

 telefon: 043 676-83-36, fax43 676-83-88, e-mail:um@lask.pl 

 

2. NUMER POSTĘPOWANIA: GK. 7021.1.1.2018 
 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Wykonanie usług sprzętowych koparko-ładowarką, samochodem samowyładowczym oraz 
rębakiem w celu wykonywania robót drogowych i porządkowych w pasach drogowych dróg 
gminnych na terenie gminy Łask w 2018 roku. 
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy  dysponują  koparko-ładowarką o 
pojemności łyżki min 0,25 m3 o mocy pow. 90 KM , samochodem ciężarowym samowyładowczym 
o ładowności powyżej 12 ton oraz rębakiem o  wydajności do 8 m3/godz.   
 

5. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
Ceną, która posłuży do oceny oferty będzie cena brutto oferty. Wykonawca jest zobowiązany do 
uwzględnienia w cenie ofertowej wszelkich kosztów i czynności niezbędnych do wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną, w tym w szczególności: 
- koszty dojazdu na miejsce wykonywania robót, 

- wykonania i utrzymania oznakowania tymczasowego, które będzie wymuszone organizacją robót. 
 

6. KRYTERIA OCENY OFERT 
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie najniższa cena za wykonanie przedmiotu 
zamówienia. 
 

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 31.12.2018 r.  
 7.1 Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie zobowiązany będzie do przystąpienia 

do realizacji usługi w terminie 3 dni roboczych od przekazania zlecenia przez Zamawiającego. 
 7.2 . Zamawiający zastrzega sobie możliwość sukcesywnego zlecania usług.   
8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

8.1. Oferta powinna być złożona do dnia 16.01.2018 do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego: 

Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14 w Biurze Obsługi Interesanta. 
8.2. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania firmy. 
8.3 Wymaga się, by Wykonawca złożył ofertę w zaklejonej kopercie skierowanej na adres 
Zamawiającego wraz z oznaczeniem numeru sprawy - GK 7021.1.1.2018, nazwą firmy lub imieniem 
i nazwiskiem Wykonawcy oraz ich adresami z dopiskiem: „Wykonanie usług sprzętowych 
koparko-ładowarką, samochodem samowyładowczym oraz rębakiem w celu wykonywania 
robót drogowych i porządkowych w pasach drogowych dróg gminnych na terenie gminy Łask 
w 2018 roku.”  

 Zawartość oferty:  
1) Formularz ofertowy ( załącznik nr 1), 

2) Wykaz sprzętu – załącznik nr 2 



 

9. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.01.2017 r. o godz. 9:30.w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie 

Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14, II piętro pok. nr 47. 

10. WARUNKI PŁATNOŚCI: 
Należność za wykonane roboty będzie uregulowana przez Zamawiającego w terminie 14 dni od 
daty dostarczenia faktury przez Wykonawcę, po uprzednim zatwierdzeniu przez  pracownika 
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg zestawienia wykonanych usług. 
 

11. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI  
Michał Kołodziejczyk  - podinspektor w wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg, 
tel. 43- 676 83 46,  m.kolodziejczyk@lask.pl. 
 

12. UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku 
posiadania niewystarczających środków finansowych na zrealizowanie zadania, które jest 

przedmiotem zamówienia. 
 

13. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW 
Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część zaproszenia. 
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 
2. Wykaz sprzętu – załącznik nr 2 

3. Wzór umowy – załącznik nr 3  
 
 
 
 
 

 
 
 
         Burmistrz Łasku 
 
         Gabriel Szkudlarek  

          
 
 


