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    Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych 
 

        Gubin, dnia 11.08.2021r. 
 
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich              
Spółka z o.o. 
ul. Śląska 36 
66-620 Gubin 
pow. krośnieński 
woj. lubuskie 
tel.: 68 455 82 82 - sekretariat 
tel.: 68 455 82 71 – dział nieczystości 
fax: 68 455 82 65 
adres internetowy: www.pumgubin.pl   
e-mail: swz@pumgubin.pl – zamówienia publiczne 

e-mail: nieczystosci@pumgubin.pl  – dział nieczystości 
 

 

          

 
 

Znak sprawy: ZO/12/2021 

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

Postępowanie prowadzone w oparciu o wewnętrzną procedurę zamawiającego o wartości 

nieprzekraczającej 130 000,00 zł 

 

Uprzejmie prosimy o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie przedmiotu 

zamówienia  

  

„ZAKUP I DOSTAWA SOLI DROGOWEJ” 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o.  
ul. Śląska 36, 66-620 Gubin 
NIP: 926-10-00-423, REGON: 970361280, KRS: 0000187366,                                  
Nr rej. BDO: 000003669 

e-mail: swz@pumgubin.pl  
e-mail: nieczystosci@pumgubin.pl 
 
 
 

http://www.pumgubin.pl/
mailto:swz@pumgubin.pl
mailto:nieczystosci@pumgubin.pl
mailto:nieczystosci@pumgubin.pl
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II. TRYB POSTĘPOWANIA 

1. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzną procedurę 
zamawiającego o wartości nieprzekraczającej 130 000,00zł, zgodnie 
ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.  

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa soli drogowej PN-86/C-
84081/02 i norm pokrewnych w ilości 400 Mg dla Przedsiębiorstwa Usług 
Miejskich Spółka z o.o. z siedzibą w Gubinie przy ul. Śląskiej 36.  
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 34927100-2 
- Sól drogowa. 
 

1. Parametry techniczne, rodzaj i ilość soli drogowej: 
a) Sól drogowa PN-86/C-84081/02 i norm pokrewnych w ilości 400 Mg,  
b) Zawartość chlorku sodu NaCl – co najmniej 90% 
c) Zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie – 8,0% max 
d) Zawartość wody – 3,0% max 
e)  Zawartość żelazocyjanku potasowego (dodawanego w celu 

      zapobiegania zbrylaniu soli) - 20 mg/kg 
f) Klasa ziarnowa soli drogowej: (1÷6) mm, wielkość odsiewu na sicie 

górnym 6,0mm wynosi maksymalnie 10 %, a wielkości przesiewu na 
sicie dolnym 1,0 mm wynosi maksymalnie 20 % 

g) Optymalny skład ziarnowy soli drogowej powinien być następujący:  
- 60 – 80 % ziaren w przedziale 1÷3 mm 
- 10 – 25 % ziaren w przedziale 3÷6 mm 
- do 5% ziaren poniżej 0,18 mm 
- do 5% ziaren powyżej 6 mm 
Zaleca się stosowanie w miarę możliwości soli o jednorodnym 
uziarnieniu, ponieważ zapewnia ona większą równomierność 
pokrycia drogi podczas posypywania. 

 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia, tj. Dostawa soli drogowej               
w okresie od dnia 01.10.2021r. do dnia 15.10.2021r., transport soli od 
godz. 8.00 do godz. 14.00. 
 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do 

niniejszego Zapytania - Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 
ofertowego. 
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2. Formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę upoważnioną przez 
Wykonawcę. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
4. Do udziału w postępowaniu uprawnieni są Wykonawcy, którzy wykażą, 

że spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj., że: 
a) zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy 

żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje                                
do przygotowania oferty, 

b) posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie do realizacji niniejszego 
zamówienia, 

c) oświadczamy, że akceptujemy termin związania ofertą wynoszący 30 dni, 
d) w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania 

umowy w formie pisemnej, na wykonanie przedmiotu zamówienia. 
5. Wykaz dokumentów, które powinien złożyć Wykonawca wraz z ofertą: 

a) wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej / wydruk                        
z Centralnej informacji KRS 
b) zaparafowany wzór umowy, wg załączonego wzoru – Załącznika Nr 2. 
 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej 

na adres: swz@pumgubin.pl lub nieczystosci@pumgubin.pl, poczty, 
kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Przedsiębiorstwo Usług 
Miejskich Spółka z o.o., ul. Śląska 36, 66-620 Gubin do dnia 16.08.2021r. 
do godz. 11.00. 

2. Ocena ofert zostanie dokonana tego samego dnia, tj. 16.08.2021r.                      
lub następnego dnia roboczego, tj. 17.08.2021r. w siedzibie 
Zamawiającego.  

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
 

VII. OCENA OFERT 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących 
kryteriów:  
Cena 100% 
 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich 
uczestników postępowania. 
 
IX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
Zamawiający może unieważnić postępowania w każdej chwili bez podania 
przyczyny. 

mailto:swz@pumgubin.pl
mailto:nieczystosci@pumgubin.pl
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X.  DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela 
Zbigniew Białkowski – kierownik działu nieczystości PUM Spółka z o.o.                      
w Gubinie - nr tel. 68 455 82 71. 

 
 
 

XI. Załączniki:  
1. Formularz ofertowo – cenowy  
2. Umowa (wzór umowy)  
3. Klauzula informacyjna RODO 

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