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    Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych 
 

        Gubin, dnia 21.11.2022r. 
 
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 
tel.: 68 455 82 76 – kierownik  
fax: 68 455 82 65 
adres internetowy: www.pumgubin.pl   
e-mail: nieczystosci@pumgubin.pl  – dział nieczystości 

 

 
 

Znak sprawy: ZO/9/2022 
 

 
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  
  

NA „ZAKUP I CYKLICZNĄ DOSTAWĘ PIASKU O UZIARNIENIU (0-2) MM W ILOŚCI 300 TON” 
 
 

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: nieczystosci@pumgubin.pl 
 

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.  

http://www.pumgubin.pl/
mailto:nieczystosci@pumgubin.pl
mailto:nieczystosci@pumgubin.pl
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III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiot zamówienia stanowi zakup wraz z 4-krotną dostawą, 
obejmującą załadunek, transport i rozładunek piasku o uziarnieniu                   
(0-2)mm w łącznej ilości 300 ton, przeznaczonego do zimowego 
utrzymania dróg i chodników oraz do uzupełnienia nawierzchni               
po naprawie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Dostawa piasku nastąpi 
bezpośrednio do siedziby tut. Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Spółka    
z o.o.  66-620 Gubin, ul. Śląska 36 – Teren Bazy Magazynowej. 

 

Wskazana ilość piasku jest wartością szacunkową. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości 
zamówionego piasku w stosunku do wskazanej powyżej, bez prawa 
Wykonawcy do roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu                                 
(w przypadku zmniejszenia ilości), bądź przy proporcjonalnym 
zwiększeniu wynagrodzenia (w przypadku zwiększenia ilości). 
 

1. Oznaczenie wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 14211000-3                     
- Piasek  

 

2. Wymagane parametry materiału uszarstniającego:  
- piasek o uziarnieniu do 2mm     
- piasek nie może zawierać zanieczyszczeń ilastych, gliniastych, itp.  
- zawartość ziaren drobnych < 0,075 mm (do 3%)  
- ziarna nie mogą być spłaszczone i muszą mieć kształt regularny  
- piasek powinien wykazywać dostateczną wytrzymałość na 
mechaniczne ich niszczenie przez ruch (nie mogą ulegać rozdrabnianiu)  
- nie powinien zawierać zanieczyszczeń mogących wzmagać korozję 
pojazdów i konstrukcji stalowych. 

 

2. Materiał uszarstniający (piasek o uziarnieniu 0-2mm) musi spełniać 
wszelkie wymagania i normy (tj. stosowne badania i deklaracje 
właściwości użytkowych), dopuszczające do jego stosowania                         
w zakresie zimowego utrzymania dróg. 

 

3. Wykonawca dostarczy właściwe dokumenty w postaci wykonanych 
badań przez odpowiednie Laboratorium, spełniające wymogi Polskich 
Norm w zakresie stosowania piasku o uziarnieniu (0-2)mm                           
do uszorstnienia lodu, zlodowaciałego i ubitego śniegu, w tym 
parametry materiału uszarstniającego. 
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IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 4 –krotna dostawa piasku 
nastąpi w dni robocze w godz. 7.30 – 14.00 w następujących ilościach                
i terminach: 
 

  I dostawa w ilości 75 ton w okresie od 19.12.2022r. do 23.12.2022r.   
 II dostawa w ilości 75 ton w okresie od 23.01.2023r. do 27.01.2023r.   
III dostawa w ilości 75 ton w okresie od 20.02.2023r. do 24.02.2023r.   
IV dostawa w ilości 75 ton w okresie od 27.03.2023r. do 31.03.2023r.   

 

Ponieważ wskazana ilość piasku jest wartością szacunkową, dlatego 
Zamawiający powiadomi i potwierdzi dostawę piasku e-mailem                       
na 7 dni przed każdorazową dostawą. 
 

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

do niniejszego Zapytania - Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 
ofertowego. 

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 i 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: 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 28.11.2022r. do godz. 11.00. 

mailto:nieczystosci@pumgubin.pl
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2. Ocena ofert zostanie dokonana tego samego dnia, tj. 28.11.2022r.                      
lub następnego dnia roboczego, tj. 29.11.2022r. 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. 
 
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 76. 

 
XI. Załączniki:  

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