
 

GMINA ZAWONIA 

ul. Trzebnicka 11 
55-106 Zawonia 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

(na podstawie art. 2, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.  Prawo zamówień publicznych 
– t. j. Dz. U. 2022 roku, poz. 1710) 

 

dotyczące: „ ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH W SEZONIE 
ZIMOWYM 2022/2023” 

 

  

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1) Przedmiotem zamówienia jest: 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2022/2023 na terenie Sołectwa 
Zawonia, Niedary, Zawonia-Niedary, Ludgierzowice, przysiółek Pomianowice, Prawocice, 
Rzędziszowice, przysiółek Kopiec, Miłonowice, Cielętniki, Tarnowiec, przysiółek Sucha Mała, 
Sucha M.-Sędzice, Sędzice, Czachowo, Głuchów Dolny, Skotniki, Radłów-Skotniki, 
Kałowice, Pstrzejowice, Pstrzejowice-Sucha Wielka, Budczyce, Budczyce-Sucha Wielka, 
Sucha Wielka, Grochowa-Pęciszów, Pęciszów, Grochowa, Czeszów, Trzęsowice, Złotów, 
Złotów-Stanięcice-Złotówek, przysiółek Trzemsze, Stanięcice, przysiółek Złotówek. 

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w poszczególnych sołectwach Gminy Zawonia, poprzez 
wykonanie usługi odśnieżania, usuwania śliskości zimowej oraz zatorów śnieżnych według 
potrzeb, w dni robocze jak też w dni wolne od pracy. Ustala się następujący standard 
zimowego utrzymania dróg: 

a) jezdnia powinna być odśnieżona na całej szerokości, 

b) na skrzyżowaniach, zakrętach, wzniesieniach >4% i przystankach autobusowych 
należy posypać środkami szorstkimi, 

c) do posypania wykonawca powinien użyć własnych materiałów szorstkich. Do 
zapobiegania powstawania i likwidacji śliskości zimowej należy stosować środki 
chemiczne i własne materiały uszorstniające,  

d) sól drogowa o zawartości NaCl – min. 90,0% z antyzbrylaczem  K4Fe(CN)6 – 20,0 
mg/kg,  

e) piasek o uziarnieniu do 2 mm zgodnie  z wymogami określonymi                                     
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005 r. w sprawie rodzajów                   
i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych 
oraz ulicach i placach (Dz. U. 2005 nr 230 poz. 1960  ), 

f) usuwanie i zwalczanie śliskości powinno odbywać się na bieżąco w miarę zaistniałych 
potrzeb (opady śniegu, mżawki), 

g) rozliczenie za wykonane prace objęte umową będzie dokonywane miesięcznie 
według stawek godzinowych dla poszczególnych rodzajów sprzętu - zgodnie                      
z przedłożoną ofertą, 

h) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu niezbędnego do wykonania 
zamówienia w pełnej gotowości do pracy, tak, aby wyjazd do pracy mógł nastąpić           
w ciągu godziny od otrzymania wezwania. 



2) Sprzęt do wykonania w/w prac oraz materiały do usuwania i zwalczania śliskości 
zapewnia Wykonawca. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich poleceń Wójta Gminy lub 
upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Zawonia dotyczących prac przy zimowym 
utrzymaniu dróg gminnych oraz jest odpowiedzialny za należytą jakość ich wykonania. 

4) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia pełnej dyspozycji, co do obsady sprzętu  
i pracy w różnych porach dnia. 

 

Termin rozpoczęcia pracy danego sprzętu jak i czas pracy będzie uzależniony od 
panujących w danej chwili  warunków atmosferycznych. 

Wykonawca po otrzymaniu zawiadomienia o podstawieniu danego sprzętu do pracy jest 
zobowiązany niezwłocznie to uczynić. 

Za czas zatrudnienia uznaje się okres od zgłoszenia się sprawnego technicznie pojazdu lub 
sprzętu w wyznaczonym miejscu do chwili zwolnienia przez Wójta Gminy lub upoważnionego 
pracownika Urzędu Gminy Zawonia. 

5) Do obowiązków Wykonawcy przy obsłudze sprzętu do zwalczania śliskości                              
i odśnieżania należy: 

a) wyposażenie swoich środków transportowych w telefony komórkowe                                
i w ostrzegawcze światła pulsujące, 

b) zamontowanie do swoich środków transportowych czołownic (zawieszeń) pługów 
wraz z pługami (lemiesze powinny mieć oznaczone skrajnie, wystające poza obrys 
pojazdu, pomalowane w pasy pod kątem 45º barwy na przemian białej i czerwonej) 
oraz piaskarek i sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania zamontowanego sprzętu 
bez dodatkowego obciążenia kosztami Zamawiającego za postój  pojazdu  
wynikający z tych czynności, 

c) tankowanie i rozliczanie paliwa na swój własny koszt,  

d) obsługa piaskarki i pługa, 

6) Wykonawca podczas wykonywania prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg jest 
zobowiązany do przestrzegania dyscypliny pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz przepisów prawa o ruchu drogowym. 

Za ewentualne szkody powstałe osobom trzecim podczas wykonywania  tych  prac – Gmina 
Zawonia nie ponosi odpowiedzialności. 

2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia do 28 kwietnia 2023 r. od daty podpisania umowy. 

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 Wykonawca musi  wykazać, iż na czas realizacji zamówienia będzie dysponował: 
dwoma pojazdami do zwalczania śliskości zimowej z zamontowanymi piaskarkami i 
pługami odśnieżnymi - 1 szt.  typ średni oraz 1 szt. typ lekki. 

 

4. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
 

1) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 100000,00 zł. 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej. 

 

5. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI 

Piotr Lis – tel./fax: 71  312-81-82; e-mail: inwestycje@zawonia.pl  

mailto:inwestycje@zawonia.pl


6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1             
do Zapytania Ofertowego. 

Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim. 

Oferta powinna zawierać:  

1) imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty 
oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy, 

2) własnoręczny podpis wykonawcy bądź osób mających prawo zaciągać zobowiązania 
w jego imieniu; 

3) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1), 
4) wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 1.1), 
5) oświadczenia i dokumenty, 
6) zaakceptowany wzór umowy, 

Koperta powinna być oznaczona następująco: 

Kopertę  oznakowaną  nazwą Wykonawcy należy zaadresować: Urząd Gminy Zawonia,               
ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia.        
Oferta na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w sezonie 
zimowym 2022/2023” 
 
7. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA  OFERT 

Ofertę należy złożyć w terminie do 16 listopada 2022 roku, pocztą lub osobiście na adres: 
Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia 

8. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 

Ocena punktowa  kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą: 

1. Wg kryterium cena - C: 

 Cena min. brutto  

C= ----------------------------------------- x 60 pkt, 

 Cena brutto badanej oferty 
 

- Wg kryterium cena ofertowa: 60 % 

2. Kryterium cena brutto - stawka za miesiąc kalendarzowy pełnienia dyżuru  sprzętu (D): 

Kryterium „D” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto - stawki miesięcznej za 
miesiąc kalendarzowy pełnienia dyżuru  sprzętu, podanej przez Wykonawcę w 
Formularzu Oferty wg następującego podziału:  

       -     1500,00 zł brutto  otrzyma 20  punktów, 
       -     2000,00 zł brutto  otrzyma 10  punktów, 
       -     2200,00 zł brutto  otrzyma  0  punktów, 

Wykonawca może zaproponować  wyłącznie następujące stawki za  miesiąc 
kalendarzowy pełnienia dyżuru  sprzętu z obsługą w bazie Wykonawcy:  

       -     1500,00 zł brutto, 
       -     2000,00 zł brutto, 
       -     2200,00 zł brutto, 

Inna proponowana stawka za miesiąc kalendarzowy pełnienia dyżuru sprzętu                         
z obsługą w bazie Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę – oferta otrzyma 0 pkt.                                                                                                                                  
W przypadku, gdy wszyscy Wykonawcy zaproponują jednakową wartość, wszyscy 
otrzymają liczbę punktów w danym kryterium.  

3. Wg kryterium „Czas  rozpoczęcia akcji ZUD (posypywanie, odśnieżanie) na drodze” (R): 

Przyjmuje się, że czas na załadunek, dojazd na rozpoczęcie akcji ZUD: 
- pożądany  1 godz. otrzyma 20 punktów, 
- wymagany 1,5 godz. otrzyma 0  punktów, 

Wykonawca może zaproponować  rozpoczęcie zadania w następującym czasie:  



1,5 godz. lub 1 godz. Inny proponowany czas  rozpoczęcia akcji ZUD nie będzie brany 
pod uwagę – oferta otrzyma 0 punktów. 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie 
postawione w zapytaniu ofertowym warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę 
punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych 
kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 

      P = C + D + R 
gdzie:                                                                                                                                                                               
C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium cena brutto za 1 rozpoczętą 

godzinę pracy sprzętu, 
D - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium cena brutto - stawka 

miesięczna za całomiesięczny dyżur sprzętu z obsługą w bazie Wykonawcy 
R  - liczba punktów przyznana ofercie  ocenianej w kryterium czas rozpoczęcia pracy przy 

ZUD (posypywania lub odśnieżania) przez jednostkę sprzętową na drodze na 
wygranym zadaniu. 

 
 
 
 
 
 

 



 

WZÓR UMOWY 

 
 „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie 
Gminy Zawonia w sezonie zimowym 2022/2023” 

 
 

 
UMOWA  Nr  ……/2022/GPI 

 
zawarta w dniu ……………………… 2022 roku w Zawoni pomiędzy :  
 
Gminą Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia reprezentowaną przez: 
 
Agnieszkę Wersta - Wójta Gminy Zawonia  
 

przy kontrasygnacie : 
 

Jadwigi Kaczmarek - Skarbnika Gminy Zawonia 

   
zwanym w treści umowy „ Z A M A W I A J Ą C Y M ”  
  
a  
……………………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

………………………….   -  …………………………. 

REGON    ………………… NIP ……………………… 

 
zwanym   „ W Y K O N A W C Ą „ 
 
Niniejsza umowa została zawarta z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych na podstawie art. 2, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku (t.j. Dz. U. z 2022, 

poz. 1710) z uwagi na fakt, że jej wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto. 

§ 1 

Zamawiający zleca do  wykonania  zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy 
Zawonia w sezonie zimowym 2022/2023”, polegające na  odśnieżaniu, zwalczaniu śliskości zimowej  
oraz usuwaniu zatorów śnieżnych w okresie od …………………. 2022 r. do 28 kwietnia 2023 r. 
zgodnie z załączonym formularzem cenowym obowiązującym do końca sezonu zimowego. 

§ 3 

Stan gotowości sprzętu Wykonawcy ustala się na ……………………………. 2022 r. 

§ 4 

Wykonawca wykona własnymi siłami usługi stanowiące przedmiot Umowy. 

§ 5 

1. Szczegółowy  zakres prac Wykonawca ustala  z Wójt Gminy Zawonia lub osobą przez niego 
upoważnioną w zależności od potrzeb związanych z panującymi warunkami atmosferycznymi. 

2. Wykonawca jest zobowiązany podstawić na wezwanie pisemne, ustne lub telefoniczne jednostki 
sprzętowe do zimowego utrzymania w ilości i rodzaju w zależności  od warunków 
atmosferycznych w celu należytego utrzymania stanu przejezdności dróg gminnych. 
 

Czas podstawienia sprzętu od chwili wezwania ustala się na : 
- w ciągu 1 godziny  od chwili wezwania w dni robocze. 
- w ciągu 3 godzin gdy wezwanie przekazano po godzinach pracy lub w dni wolne        

od pracy. 
 

Czas ten liczony jest od momentu przekazania informacji  osobie upoważnionej przez Wykonawcę do 
momentu podstawienia sprzętu do dyspozycji Zamawiającego. 



§ 6 

1. Z ramienia Zamawiającego osobą upoważnioną do wzywania sprzętu jest Wójt Gminy lub osoba 
przez niego upoważniona. 

2. Z ramienia Wykonawcy osobą wyznaczoną do przyjmowania potrzeb zatrudnienia  sprzętu, 
koordynacji prac i podejmowania decyzji jest ………………………………... 

3. Do  wykonania  przedmiotu  umowy  Wykonawca  zobowiązany  jest  użyć  materiały i urządzenia  
spełniające  wymagania  Polskich  Norm. 

§ 7 

1. Za czas zatrudnienia sprzętu uznaje się okres od stawienia się jednostki do dyspozycji  
Zamawiającego do czasu zakończenia prac i zwolnienia z dyspozycji przez osobę upoważnioną. 

2. Do zapobiegania powstawania i likwidacji śliskości zimowej należy stosować środki chemiczne               
i materiały uszorstniające: 

 - sól drogowa o zawartości NaCl – min. 90,0% z antyzbrylaczem  K4Fe(CN)6 – 20,0 mg/kg, 
-   piasek o uziarnieniu do 2 mm zgodnie  z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 27.10.2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie 
mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. 2005 nr 230 poz. 
1960). 

§ 8 

1. Zamawiający będzie płacił Wykonawcy wynagrodzenie za pracę sprzętu według stawek 
godzinowych określonych w załączniku nr 1.1. 

2. Strony ustalają, że wartość wynagrodzenia ryczałtowego za miesiąc kalendarzowy z tytułu 
pełnienia dyżuru ZUD nie może przekroczyć kwoty w wysokości ……………… zł brutto, słownie: 
………………………………….. 00/100 zł  za dwa pojazdy. 

§ 9 

1. Wszelkie płatności wynikające z realizacji przedmiotu umowy będą dokonane, po otrzymaniu 
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę, w oparciu o dokumenty 
rozliczeniowe. 

2. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie należne Wykonawcy  przelewem  na  konto                               
nr ………………………………………, w banku …………………………. w terminie 14 dni od daty 
doręczenia faktury Zamawiającemu. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że wskazany 
rachunek jest numerem rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe i jest właściwy dla dokonania rozliczeń na zasadach 
podzielonej płatności (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r.                  
o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931) 

3. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 10 

Czas zatrudnienia wezwanego sprzętu nie może być krótszy niż 3 godziny. 

§ 11 

Zleceniobiorca zapewnia całodobową pracę sprzętu o ile zajdą takie potrzeby w pełnym zakresie 
wymienionych w załączniku nr 1 jednostek. 

§ 12 

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na okres 
prowadzenia  Zimowego Utrzymania Dróg w 2022/2023 r. na terenie Gminy Zawonia. 

§ 13 

Obsługujący sprzęt pracownicy Wykonawcy są zobowiązani do : 
- posiadania przeszkolenia przeprowadzonego przez Wykonawcę, 
- realizacji zadań  nałożonych przez dysponentów Zamawiającego, 
- przekazywania informacji o realizacji zadań oraz sytuacji na drogach, 
- utrzymania w należytym stanie oznakowania sprzętu pracującego w ruchu drogowym. 

§ 14 

1. W przypadku nie podstawienia wymaganej ilości sprzętu w terminie określonym w § 5 ust. 2 
umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości stawki godzinowej 
ustalonej zgodnie z § 8 ust. 1 umowy za każdą rozpoczętą godzinę nie podstawienia sprzętu 
ponad czas wskazany w § 5 ust. 2 umowy. 

2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wynikłe w trakcie wypadków, powstałe 
na skutek nie zrealizowania lub wadliwego zrealizowania usług stanowiących przedmiot umowy. 



§ 15 

1. Strony  ustalają,  że  obowiązującą  formą  odszkodowania  stanowić  będą  kary  umowne. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub też rozwiązanie 
umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn wskazanych w § 16 umowy - w wysokości 5.000 
zł (pięć tysięcy złotych);  

b) za nieterminowe usunięcie wad w wykonanych pracach w wysokości stawki godzinowej 
ustalonej zgodnie z § 8 ust. 1 umowy za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas ustalony przez 
Zamawiającego na usunięcie wad. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód poniesionych przez Zamawiającego  
w wyniku nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy.   

4. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona 
szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

5. Rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron nie pozbawia Stron umowy 
prawa do naliczania i dochodzenia kar umownych zgodnie z postanowieniami Umowy. 

§ 16 

1. Strony  mogą  od  umowy  odstąpić  w  przypadkach  wymienionych w  Kodeksie  cywilnym. 
2. Zamawiający  może  rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w  przypadku gdy: 

1) ogłoszono  likwidację  Wykonawcy, 
2) wydano  nakaz  zajęcia  majątku  Wykonawcy, 
3) Wykonawca  przerwał  realizację  prac  i  nie  realizuje  ich  przez  okres  3 dni  pomimo  

pisemnego  wezwania  Zamawiającego  do  ich wznowienia, 
4) Wykonawca  pomimo  pisemnego  wezwania  nie  wykonuje  prac zgodnie z  umową  lub  

nienależycie  wykonuje  swoje  zobowiązania  umowne. 

§ 17 

W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  lub  przerwania  robót  przez  Zamawiającego  z  przyczyn  
niezależnych  od  Wykonawcy,  Zamawiający  jest  obowiązany: 

1) odebrać  wykonane  usługi, 
2) zapłacić  za  wykonane  usługi. 

§ 18 

Zmiany  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem  nieważności. 

§ 19 

1. W  sprawach  nie  uregulowanych  w  umowie,  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  cywilnego. 
2. Ewentualne  spory  mogące  wyniknąć  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy,  strony  poddają  

rozstrzygnięciu  sądowi  właściwemu  ze  względu  na  siedzibę  Zamawiającego. 

§ 20 

Niniejsza umowa  została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla 
Zamawiającego jeden dla Wykonawcy. 

 
 
WYKONAWCA:        ZAMAWIAJĄCY:
         
 
 
 
 
 
 



 
INFORMACJA DO UMOWY 

Nr ………../2022/GPI z ………………. 2022 roku 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTA 

 

1. Zgodnie z art. 13 i 14  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                   

z dnia 27.04.2016  r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, informujemy, że:  

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Zawonia reprezentowana przez 
Wójta Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11,  55-106 Zawonia. 

3. Inspektorem Ochrony Danych jest Marek Adamaszek, z którym można się skontaktować                  

e-mailowo: iod@zawonia.pl oraz telefonicznie: +48 608294903.     

4. Pozyskujemy Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa, z sieci Internet bądź CEiDG. 

5. Administrator przetwarza dane w zakresie niezbędnym do realizacji niżej wymienionych celów, 
w  szczególności  imiona,  nazwiska,  dane  teleadresowe,  nazwa  firmy,  dane konieczne do 
zawarcia umowy.   

6. Dane osobowe przetwarzane są w celach i na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, tj. gdy 
osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w 
szczególności  na  otrzymywanie  zapytania ofertowych;  lit.  b  -  przetwarzanie  jest 
niezbędne  do  wykonania  umowy,  której  stroną  jest  osoba,  której  dane  dotyczą,  lub  do 
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; lit. c - 
przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wypełnienia  obowiązku  prawnego  ciążącego  na 
administratorze,  w   szczególności   prowadzenie   dokumentacji   podatkowej 

7. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania 
danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.   

8. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres określony w instrukcji 

kancelaryjnej z uwzględnieniem przepisów  prawa   oraz przedawnienia   ewentualnych   

roszczeń. 

9. Posiadają  Państwo  prawo  żądania  od  administratora  dostępu  do  swoich  danych 
osobowych,  ich  sprostowania.  Prawo  do  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania 
przysługuje jedynie w sytuacji, jeżeli ich przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się  
przez  nas  z  obowiązku  prawnego  i  nie  występują  inne  nadrzędne  prawne  podstawy 
przetwarzania.  Posiadają  Państwo  także  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy RODO.  

10. Podanie  przez  Państwa  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  w  przypadku  ich 

nie podania nie będzie możliwa realizacja celów przetwarzania. 



 

  

       
 

Załącznik nr 1- formularz oferty 

......................................................                                                                                                                
         / miejscowość i data/ 

 
 
 
 
 
 

Dane Wykonawcy:   

Nazwa:   ……………………………………………………………………………. 

Siedziba:   ……………………………………………………………………………. 

Adres poczty elektronicznej: ……………………………………………………………………………. 

Strona internetowa:  ……………………………………………………………………………. 

Numer telefonu:  ……………………………………………………………………………. 

Numer faksu:  ……………………………………………………………………………. 

Numer REGON, NIP: ……………………………………………………………………………. 
             

      

 
 

OFERTA 
 

Do 
Gminy Zawonia 
ul. Trzebnicka 11 
55-106 Zawonia 

  Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym na 
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w sezonie zimowym 
2022/2023”  

1. Oferujemy wykonanie usługi, będącej przedmiotem zamówienia za cenę netto                  
i brutto  jak w załączonym formularzu cenowym (załącznik nr 1.1). 

2. Usługi stanowiące przedmiot zapytania ofertowego wykonamy w terminie:                                
do 28 kwietnia 2023 r. 

3. Usługi objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami.* 

3.1Następujące usługi zamierzamy zlecić  podwykonawcom*  

1. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy              
w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego. 

2. Oferta została złożona na ................................. stronach podpisanych i kolejno  

 ponumerowanych od nr .................... do nr ................... 

3. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:** 

 
1/ .................................................................................................................... 



2/ .................................................................................................................... 

3/ .................................................................................................................... 

4/ .................................................................................................................... 

5/ .................................................................................................................... 

6/ .................................................................................................................... 

8/ .................................................................................................................... 

9/ .................................................................................................................... 

10/ .................................................................................................................... 

11/ .................................................................................................................... 

12/ .................................................................................................................... 

13/ .................................................................................................................... 

14/ .................................................................................................................... 

15/ .................................................................................................................... 

 
..........................................................................  

/upełnomocnieni przedstawiciele oferenta/   

 
 
 
Uwaga: 
*      Niepotrzebne skreślić 
**  Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z 
oryginałem 



Załącznik nr 1.1 – formularz cenowy 

......................................................                                                                                                                
         / miejscowość i data/ 

  

 

FORMULARZ   CENOWY 
 
Nazwa i adres Wykonawcy …........................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 

 

Oferuje  usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimowym                  
2022/2023 na drogach gminnych – Gmina Zawonia. 

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Sołectwa Zawonia, Niedary, Zawonia-Niedary, 
Ludgierzowice, przysiółek Pomianowice, Prawocice, Rzędziszowice, przysiółek Kopiec, 
Miłonowice, Cielętniki, Tarnowiec, przysiółek Sucha Mała, Sucha M.-Sędzice, Sędzice, 
Czachowo, Głuchów Dolny, Skotniki, Radłów-Skotniki, Kałowice, Pstrzejowice, Pstrzejowice-
Sucha Wielka, Budczyce, Budczyce-Sucha Wielka, Sucha Wielka, Grochowa-Pęciszów, 
Pęciszów, Grochowa, Czeszów, Trzęsowice, Złotów, Złotów-Stanięcice-Złotówek, przysiółek 
Trzemsze, Stanięcice, przysiółek Złotówek.  

 
Odśnieżanie,  usuwanie śliskości zimowej oraz usuwanie zatorów śnieżnych 

 

Lp. 
Rodzaj nośnika 

lub sprzętu 

Cena jednostkowa 
netto za 

1 godz. pracy [zł] 

Cena jednostkowa 
brutto za 

1 godz. pracy [zł] 

 
Uwagi 

 
 

1. 
 

Samochód specjalistyczny 
zimowego utrzymania dróg 

(pługo-piaskarka - typ średni) 
 

  

Sprzęt do 
jednoczesnego 
odśnieżania i 

usuwania śliskości 
zimowej 

 

Samochód specjalistyczny 
zimowego utrzymania dróg 
(pługo-piaskarka - typ leki) 

 

  

Sprzęt do 
jednoczesnego 
odśnieżania i 

usuwania śliskości 
zimowej 

 
Materiał uszorstniający 

 

2. 
Materiał uszorstniający – 
mieszanka soli i piasku 

 
 ………………  zł. 

 
 ……………… zł. 

Materiał 
uszorstniający 

rozliczany w Mg 

 
Podpis  i  pieczęć: 

 
 
 
..........................................................................  

/upełnomocnieni przedstawiciele oferenta/ 
 


