
                                                                                                                                                            

                                                                                              Lipiany, dnia 26 lipca 2021 r. 

 
BUD-I.271.17.2021 

 

Zaproszenie do złożenia oferty 

 
Zamawiający – Gmina Lipiany zaprasza do złożenia oferty cenowej, na podstawie § 3 ust. 

2 pkt 1 Zarządzenia nr 35/2021 Burmistrza Lipian z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie 

przyjęcia procedury udzielania zamówień, których wartość, bez podatku od towarów i usług, 

jest mniejsza niż kwota 130 000 złotych, na: 

 
Utrzymanie czystości ulic administrowanych przez Gminę Lipiany 

na terenie miasta Lipiany 

 
Szczegółowy opis zamówienia 

 
1. Łączna ilość przewidziana do utrzymania wchodząca w zakres zamówienia w cyklach 

comiesięcznych wynosi: 
1) utrzymanie czystości nawierzchni jezdni – 19 420,00 m2, 
2) utrzymanie czystości nawierzchni chodników – 12 315,324 m2, 
3) opróżnianie i utrzymanie koszy ulicznych – 44 szt., 
4) utrzymanie czystości – porządkowanie terenów zieleni w pasie drogowym ulic:   

trawniki – 7685,70 m2 . 
 

 

Lp. Wyszczególnienie asortymentu prac 
Jedn. 
miary 

Ilość 
jednostek 

Krotność sprzątania 
w miesiącu 

1. 
Utrzymanie czystości nawierzchni jezdni, zgodnie z 
opisem przedmiotu zamówienia 

m2 19 420,00 
1 raz 

1 raz  
 

2. 
Utrzymanie czystości nawierzchni chodników, zgodnie z 
opisem przedmiotu zamówienia 

m2 12 315,34 
1 raz 

1 raz 
 

3. 
Opróżnianie i utrzymanie koszy ulicznych, zgodnie z 
opisem przedmiotu zamówienia 

szt. 44 8 razy 

4. 

Utrzymanie czystości - porządkowanie terenów zieleni w 
pasie drogowym ulic, zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia 
w tym: 

   

zbieranie wszelkich zanieczyszczeń (papiery, puszki, 
butelki, liście, gałęzie itp.) z terenów zielonych i wywóz 
zebranych zanieczyszczeń na zorganizowane 
wysypisko. 

m2 7 685,70 
2 razy w miesiącu  

(co 2 tygodnie) 
 

koszenie zieleni niskiej- trawniki m2 7 685,70 1 raz 

 
kod CPV    CPV 90610000-6         Usługi sprzątania i zamiatania ulic 
   CPV 77314100-5         Usługi w zakresie trawników 
   CPV 77312000-0         Usługi usuwania chwastów 
    
2. Zmawiający informuje, że cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia 
wynikające z zakresu robót, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa. 
 

       Termin realizacji zamówienia 

          do dnia 31 grudnia 2021 r. 



                                                                                                                                                            

 

      Kryteria oceny ofert 
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
 

Nazwa kryterium waga (%) 

Cena brutto    „C” 100 

        
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym  
w specyfikacji,  zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w  kryteriach:     
 
a)  Cena brutto - C 
Punkty w kryterium zostaną przyznane zgodnie ze wzorem: 

                                            Najniższa oferowana cena spośród złożonych ofert 
                                 C =               x  100 pkt.                                                                                          
                                                    Cena badanej oferty 

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 
 

Ostateczna ocena punktowa oferty – P 
 
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów 

przyznanych w ramach kryterium wyboru oferty – cena. 
 

 W sytuacji, gdy zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej  
z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert zawierają taką samą najniższą cenę, zamawiający wzywa 
wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. 

            Termin składania ofert 
 

Termin składania ofert upływa dnia 30.07.2021r. do godz. 12.00. 

 
Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania w przypadku wpłynięcia ofert, których 

wartość będzie przewyższać zabezpieczone na to zadanie środki finansowe w budżecie Gminy Lipiany oraz 

bez podania przyczyny. 

W załączeniu: 

1) formularz, na którym należy złożyć ofertę, 
2) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. 
 
 

 
 


