
 
 
Znak sprawy ZO/05/2021  
Środki własne  

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  
( < 1 3 0  0 0 0  Z Ł O T Y C H )  

 
Na świadczenie usługi -  Zimowe utrzymanie dróg w sezon ie 2021_2022 – drogi gminne na 
terenie Miasta i Gminy Pelplin – wynajem sprz ętu do od śnieżania  
z dnia 21.10.2021 r.   
 
z dnia 29 kwietnia 2021 

Dotyczy procedury udzielenia zamówienia, dla których wartość nie przekracza równowartości 130 000 zł  

na podstawie art. 2 pkt 1. ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
„PELKOM” Sp. z o.o.  zaprasza do złożenia oferty.  
 
1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022 – drogi gminne na 

terenie miasta i gminy – wynajem sprzętu do odśnieżania. 
2. Termin realizacji zamówienia: na zlecenie, w miarę potrzeb od 1.11.2021 r. do 31.12.2021 r.   
3. Wymagania co do posiadanego sprzętu - załącznik nr 1 do zapytania cenowego. 
4. Rejony do obsługi zimowego utrzymania dróg - załącznik nr 2 do zapytania cenowego. 
5. Termin i miejsce i składania ofert  

Ofertę należy złożyć do dnia 27.10.2021 r. godz.: 13:00 w  formie faxu, listu, osobiście, 
elektronicznie, na adres sekretariat@pelkom.net wraz z załączonymi załącznikami.  

6. Założenia do umowy:  
Okres gwarancyjny – nie dotyczy 

    Warunki płatno ści:  
W ciągu 30 dni od dnia wystawienia faktury, co miesiąc w trakcie realizacji zlecenia. 

     Rozstrzyganie sporów:  
Spory będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie. W przypadku braku porozumienia 
miedzy stronami, spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Zamawiającego. 

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: 
Krzysztof Ernest – Dyrektor Techniczny tel. nr (58) 536 12 16 
w dni robocze w godzinach: 7.00 – 15.00. 

8. Sposób przygotowania oferty: 
     Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, w formie zgodnej z wzorem 

stanowi ącym zał ącznik nr 3  do zapytania cenowego. Bezwzględnie zaznaczyć należy zgodę na 
udostępnienie lub montaż (przez zamawiającego) lokalizatorów GPS pojazdów. 
 
 

 
 
……………………………………………                                           ……………………………………... 
              Podpis wnioskującego            Podpis Zarządu 


