
Gmina Baćkowice 
I3aćkowice 84 

27-552 Baćkowicc 
NIP: 863-16-08-904: Regent 830409815 

Baćkowice, dnia 14.10.2022 r. 

D.7234.1.2022 

OGŁOSZENIE 

Wójt Gminy Baćkowice zaprasza do złożenia ofert na: 

1. Przedmiot zamówienia: 
Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2022/2023 na terenie gminy 

Baćkowice oraz na innych drogach w zależności od potrzeb i dyspozycji Zamawiającego. 

• 
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych 

na terenie Gminy Baćkowice przy użyciu własnego sprzętu i środków do zwalczania śliskości 

(co najmniej 2 pojazdy specjalistyczne z napędem na oś przednią i tylną o mocy nie mniejszej niż 120 
KM przystosowane do zamontowania [guza czołowego obustronnego i pługa wirnikowego oraz piaskar-
ki wraz z zgromadzonym zapasem mieszanki piaskowo — solnej w ilości co najmniej 50 ton) 

2. Termin realizacji zamówienia: do dnia 30 kwietnia 2023 r. 

• 

3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, która powinna zawierać: 
- nazwę wykonawcy, 
- adres wykonawcy, 
- adres e-mail wykonawcy, 
- NIP wykonawcy, 
- wartość przedmiotu zamówienia za: 
Cena brutto  zł ( słownie:  złotych) 

- termin realizacji zamówienia, 
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi 
do niego zastrzeżeń. 

3.1. Sposób oceny ofert: 

Nr kryt. Opis kryteriów oceny Znaczenie 

1 Cena brutto 100% 

Razem: 100% = 100 pkt 

lp. Kryterium 
Znaczenie 

procentowe 
kryterium 

Maksymalna 
ilość punktów 

jakie może 

otrzymać 



oferta 
za dane 

kryterium 

1 

Cena brutto 

Liczba punktów = Cn/Cb x 60 

gdzie: 

- Cn - najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych 

- Cb - cena oferty badanej 

- 100 - wskaźnik stały 

100% 100 pkt 

4. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 24.10.2022 r. do godz. 10:00. 

Ofertę można: 

- złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy w Baćkowicach, 

Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice - sekretariat pokój nr 22; 
- przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Baćkowicach, Baćkowice 84, 
27-552 Baćkowice; 

- przesłać pocztą elektroniczną na adres: drogownictwo@backowice-gmina.pl 

5. Ofertę składaną osobiście lub przesłaną pocztą tradycyjną należy umieścić w zamkniętej 

kopercie. Na kopercie należy umieścić napis: 
Oferta na: Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2022/2023 

Przesyłając ofertę pocztą elektroniczną należy w temacie wiadomości napisać: 

Oferta: Zimowe utrzymanie dróg gminnych. 
Za termin złożenia oferty przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez 
Zamawiającego. 

6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

7. O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną poinformowani poprzez umieszczenie 
informacji na stronie BIP Urzędu Gminy w Baćkowicach hup://bip.backowice-gmina.p1/ 
oraz poprzez przesłanie informacji do oferentów drogą elektroniczną. 

8. Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi po odbiorze, w ciągu 14 dni od dnia 
otrzymania faktury. 

9. Osoby upoważnione do kontaktu: 
Bogdan Klusek, tel.: (15) 868 62 04 w. 238, e-mail: drogownictwo@backowice-gmina.pl 

Załącznik: 

- Załącznik nr 1 — Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia 



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ze zm.), 
informujemy, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
Gmina Baćkowice reprezentowana przez Wójta Gminy Baćkowice 

Baćkowice 8-1, 
27-552 Baćkowice 

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: 
Sylwester Cieśla 

Centrum Zabezpieczenia Informacji Sp. z o. o. 
ul. Wrzosowa 15 lok. 1 
25-211 Kielce 
email.: iod@czi24.pl 
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu: 

1) realizacji przysługujących Gminie uprawnień bądź spełnienia przez Gminę 

obowiązków określonych przepisami prawa lub gdy jest to niezbędne do wykonania 
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej oraz niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy/obsługi o 
charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem 
umowy/przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą; /podane dane 
będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), 
e) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych!; 

2) wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami; /podane 
dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie 
z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych!; 

3) wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi 
i administracyjnymi; /podane dane będą przetwarzane na podstawie 
art. 6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danychi; 

4) wypełniania ustawowych zadań wynikających w szczególności z: 

• ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

• ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych 
• ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

• ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

• ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

• ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu porządku i czystości w gminie 

• ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

• innych aktów prawa powszechnie obowiązującego. 

5) realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy, a w szczególności: 

- dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń; 

- prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/sprzedaży; 

/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) i zgodnie 
z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych!; 



odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione 
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące 

w realizacji usługi; 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec 
ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą 

przysługiwać osobie, której dane dotyczą; dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym 
z przepisami prawa i zobowiązań wynikających z zawartych umów; 
posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody 
oraz prawo do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; 
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować 

niemożliwością uczestnictwa w procesie realizacji usługi; 

dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania. 

• 

podpis Administratora 

• 


