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Gmina Iłża 
 

ZAPRASZA 

 do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: 

Konserwacja i eksploatacja oświetlenia dróg i ulic na terenie miasta i gminy Iłża. 
1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: 

a) Może być złożona osobiście lub pocztą, 

b) Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, 

c) Ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką, 

d) Ma obejmować całość zamówienia. 

2. Opis przedmiotu zamówienia):  

 
Przedmiotem zamówienia jest „konserwacja i eksploatacja oświetlenia dróg i ulic na terenie miasta i gminy 
Iłża” obejmująca 1800 szt. punktów świetlnych. 
I. 1. Zakres konserwacji obejmuje: 
a) oględziny i przegląd oświetlenia, zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa w tym 
zakresie, 
b) wymianę uszkodzonej aparatury sterowniczej tj. styczników, gniazd bezpiecznikowych, przewodów 
zasilających, 
c) kontrolę i konserwację złącz kablowych w słupach wydzielonej sieci, 
d) wymianę bezpieczników, 
e) naprawę uszkodzonych opraw oświetleniowych lub ich elementów, 
f) naprawę uszkodzonych wysięgników, 
g) wymianę uszkodzonych źródeł światła, 
h) malowanie i konserwację drzwiczek wnęk słupowych, wolno stojących szaf 
oświetleniowych oraz innych elementów oświetlenia, które tego wymagają 
i) czyszczenie opraw, kloszy i odbłyśników w zależności od potrzeb, 
j) regulację zwisów przewodów (będących własnością gminy) oświetlenia ulicznego, 
k) naprawę zerwanych lub uszkodzonych przewodów (będących własnością gminy) 
oświetlenia ulicznego w sieci podwieszonej, 
l) naprawę uszkodzonych kabli i linek przewodów w sieci wydzielonej, 
m) wykonywanie ustawień i programowanie urządzeń sterujących oświetleniem (zegarów 
astronomicznych) według ustaleń z zamawiającym, 
n) kontrola oświetlenia w godzinach funkcjonowania ( 1 raz na m-c) 
o) kontrola stanu oświetlenia wspólnie z zamawiającym przynajmniej 1 raz na 4 m-ce 
(transportem wykonawcy), 
p) prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej, tj. książki zgłoszeń usterek i awarii 
oświetlenia, książki bieżących remontów i przeglądów oświetlenia. 
II. Czas przystąpienia do usunięcia usterek: 
a) awarie ciągów od 20% wzwyż  -  48h, 
b) pojedyncze awarie  -   72h, 
c) natychmiastowa reakcja w przypadku zaświecenia lamp w dzień. 

 

3. Wymagany termin realizacji zamówienia – od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r. 

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium (kryteriami):  

       CENA –  100% 

5. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty: 

a) Formularz propozycji wg załączonego wzoru, 

6. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej (ofertowej): 

       Zaproponowana cena za 1 miesiąc konserwacji powinna zawierać: 

 Wartość (brutto) określoną w oparciu o przedmiot zamówienia, 

 Obowiązujący podatek od towarów i usług. 

Cena podana przez wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała 

waloryzacji w okresie jej trwania.  

7. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom, 

zgodnie z kryteriami określonymi w punkcie 4. 

8. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (ofertowej): 



Propozycję cenową (ofertową) należy złożyć w terminie do dnia 16.03.2015 r. do godziny 9
00

,  

w formie zgodnej ze wskazaniem zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Iłży ul. 

Rynek 11 pok. Nr 3.  

Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy 

wyborze. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed 

terminem upływu jej składania. 

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego są: 

Stanisław Świeboda          tel. (0 48) 341 22 33 

       fax (0 48) 616 33 00         e-mail: inwestycje@ilza.pl 

10. Informacje dotyczące zawierania umowy: 

W terminie wyznaczonym przez zamawiającego wybrany wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę w 

komórce merytorycznej (wskazać nazwę) - Urząd Miejski w Iłży - Referat Inwestycji, Gospodarki 

Przestrzennej oraz Zamówień Publicznych pok. 35.  
 

11. Załączniki: 

1)  Propozycja cenowa 

2) Istotne postanowienia umowy 

......................................................... 

                   (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



……………………, dnia ……………….. 2015 r. 

 

    (Pieczątka wykonawcy i jego dane) 

 

 

 

 

 

 

PROPOZYCJA CENOWA 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: 

 

Konserwacja i eksploatacja oświetlenia dróg i ulic na terenie miasta i gminy Iłża. 

 

 

 

Oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu 

przedmiotu zamówienia, na następujących warunkach: 

 

1. Cena netto za 1 miesiąc konserwacji: …………………. złotych  

 

(słownie: ……………………………………………..………………………………..), 

 

Podatek od towarów i usług ..…%,  

 

Cena brutto za 1 miesiąc konserwacji : ………………….złotych  

 

(słownie: …………………………………………...………………………………….). 

 

2. Wymagany termin realizacji umowy:  od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.  

 

3. Oświadczam, że zawarte w „zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej” warunki 

umowy akceptuje i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej propozycji do 

zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach. 

 

4. Załącznikami do propozycji są: dokumenty i załączniki wymienione w ust. 5 

zaproszenia. 

 

 

………………………………………………………… 

                                                         ( podpis i pieczątka wykonawcy) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


