
Załącznik nr 13
do Regulaminu zamówień publicznych

UMiG w Staszowie

Staszów, dnia 20.06.2022r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
dla zamówień o wartości netto  zamówienia mniejszej niż 130,000 złotych

Gmina Staszów
28-200 Staszów, ul. Opatowska 31,

www.staszow.pl

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony  Środowiska

(jednostka organizacyjna Urzędu)
tel. (15) 864-83-05, fax (15) 864-83-04

e-mail: jolanta.klimek  @staszow.pl  
adres strony internetowej postępowania: bip.staszow.pl

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:
 „Zwalczanie Barszczu Sosnowskiego na terenach należących do Gminy Staszów”.

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Na przedmiotowe zadanie składa się prowadzenie mechanicznych zabiegów zwalczania Barszczu
Sosnowskiego przy użyciu kos spalinowych i innych kosiarek na terenach jego występowania, na
obszarze o powierzchni maksymalnie do 5 ha w obrębie gminy Staszów w miejscach wskazanych
przez Zamawiającego.

Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień: 77312000-0 Usługi usuwania chwastów,    
77312100-1 Usługi odchwaszczania.

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie
zamawiającego  -  Urząd  Miasta  i  Gminy  w  Staszowie,  ul.  Opatowska  31,  pok.  nr  13  lub
telefonicznie pod numerem tel. 15 864 83 47 lub 15 864 83 45.
          

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: 
Jolanta Klimek - Kierownik w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska,
Dominik  Przytuła  -  Pomoc  administracyjna  w  Wydziale  Infrastruktury  Komunalnej  i  Ochrony

Środowiska,

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MIASTA I GMINY W STASZOWIE 1

mailto:jolanta.klimek@staszow.pl
http://www.staszow.pl/


3. Termin wykonania zamówienia: 
Wymagany/pożądany  termin  realizacji  zamówienia  – od  dnia  podpisania  umowy  do  dnia
30.09.2022 r.

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
-  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, 
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym,
- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie
wybrana jako oferta najkorzystniejsza: cena - 100 % . 

6. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty  należy  składać  w  siedzibie  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Staszowie,  28-200  Staszów,
ul. Opatowska 31, biuro podawcze parter - osobiście, pocztą lub e-mail na adres: biuro@staszow.pl
w terminie do dnia 28 czerwca 2022 roku do godz. 1200 

Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej”.

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zawierająca:  nazwę  (firmę),  siedzibę  i  adres
wykonawcy,  którego  ofertę  wybrano  zostanie  przekazana  telefonicznie  w  terminie  7  dni  od
ostatniego dnia wyznaczonego na składanie ofert.

8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie Wykonawcy,
którego ofertę wybrano.

 Staszów, dnia 20.06.2022 r.                Zatwierdził

         BURMISTRZ MIASTA I GMINY STASZÓW
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