
Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński, ul. Plac Towarzystwa 
Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, 

tel./fax (056) 6886087, (056) 6886010, (056) 6886001, (056) 6886099 
e-mail: urzad@radzynchelminski.eu

Na  podstawie  art.  33  ustawy  z  dnia  30.06.2005r.  o  finansach 
publicznych ( Dz.U. 2005 Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.)

Zwraca się z zapytaniem o cenę na wykonanie usługi polegającej na:
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2008 – 2009 obejmujące teren  
gminy  Radzyń  Chełmiński”  wg  podziału  terytorialnego  na  poszczególne 
zadania obejmującego teren gminy Radzyń Chełmiński.

Termin wykonania zamówienia: 15.11.2008r. – 30.04.2009r.

Zadanie Nr 1
Zakrzewo, Szumiłowo, Kneblowo, Nowy Dwór, Radzyń Miasto, Czeczewo ( z 
wyłączeniem drogi w kierunku Lamparskiego), Wymysłowo.

Zadanie Nr 2
Rozental,  Zielnowo,  Dębieniec,  Gawłowice,  Radzyń  Wieś,  Radzyń 
Wybudowanie, Mazanki.

Zadanie Nr 3
Rywałd, Stara Ruda, Czeczewo (w kierunku P. Lamparskiego), Gołębiewo.

Zlecający usługę informuje, że:
− oferta może obejmować usługę na wszystkie 3 zadania. 
− oferta może również obejmować składanie ofert na poszczególne zadanie tj. 

zadanie Nr 1, zadanie Nr 2, zadanie Nr 3,
− w ofercie należy podać również rodzaj sprzętu do odśnieżania oraz cenę za 1 

godz. pracy efektywnej,

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
1) W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

Pan Andrzej Góral – Podinspektor Urzędu Miasta i Gminy (pokój Nr 21a), 
tel. (056) 6886087 wew. 58. tel.kom: 668377407

Termin składania ofert: 31.10.2008r. do godz. 900

mailto:umg_radzyn@wp.pl


Miejsce złożenia ofert – Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim 
                                        ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, pokój Nr 1

Otwarcie ofert w Urzędzie MiG o godz. 1000 w dniu 31.10.2008 r.

Wymogi dotyczące w/w usługi :

1. Wykonawca zobowiązuje się do odśnieżania dróg wg zadań Nr 1, 2,  3 w 
terminie określonym na wykonanie zamówienia, oraz utrzymać je w stanie 
umożliwiającym przejazd.

2. W  przypadku  wystąpienia  opadów  śniegu  po  30.04.2008r.  Wykonawca 
zobowiązuje się do odśnieżania dróg wg zadania objętego umową.

3. W przypadku nie wywiązania się z zadania umowa na zimowe utrzymanie 
dróg zostanie zerwana w trybie natychmiastowym.

4. Do  rachunku  za  wykonane  prace  należy  przedstawić  karty  pracy,  które 
muszą być potwierdzone przez Sołtysa lub Przedstawiciela Urzędu Miasta i 
Gminy w Radzyniu Chełmińskim.

5. Wykonawca  przystąpi  do  odśnieżania  natychmiast  po  telefonicznym 
zawiadomieniu  przez Sołtysa  lub Przedstawiciela  Urzędu Miasta  i  Gminy 
Radzyniu Chełmińskim. Odśnieżanie należy dokonać bezwzględnie w ciągu 
24 godzin od zgłoszenia.

     Nie wykonanie powyższego zadania skutkować będzie natychmiastowym 
     zerwaniem umowy.

Radzyń Chełmiński, dnia 20.10.2008 r.


