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Bydgoszcz 04.02.2019 r. 
 OGŁOSZENIE - usługi  
 
Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza 

postępowanie wg procedury uproszczonej - poniżej 30 000€ - bez zastosowania uPzp na usługi 

pn.: Usługa koparko-ładowarki wraz z operatorem na potrzeby LPKiW. 

I. ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                                                           

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy   

ul. Gdańska 173-175 

85-674 Bydgoszcz 

tel. 052/ 328-00-09 

fax. 052/ 328-00-24 

strona: www.myslecinek.pl 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

    Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na doraźnej pracy sprzętu, 

w postaci koparko-ładowarki w zależności od potrzeb Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku 

„Myślęcinek” Sp. z o. o. w Bydgoszczy. Pracę będą prowadzone w granicach miasta 

Bydgoszczy.  Zamawiający gwarantuje minimalnie 4-godzinny czas pracy sprzętu. Szacunkowa 

ilość godzin do końca realizacji umowy wynosi odpowiednio: 

- 280 godzin dla koparko-ładowarki. Cena jednostkowa za 1 godzinę pracy sprzętu winna 

zawierać wszystkie składniki kosztów, w tym dojazd. Sprzęt powinien być podstawiony w ciągu 

24 h, od zgłoszenia upoważnionej przez Zamawiającego osoby. Termin płatności faktury do 30 

dni. Rozliczenie według faktycznie przepracowanych godzin, potwierdzonych przez 

Zamawiającego. 

Zamawiający wymaga, aby sprzęt posiadał minimalne parametry:  

Koparko-ładowarka. Napęd na 4 koła, pojemności łyżki przód minimum 0,8m³ ; tył   minimum 

0,3m³  Wymienny osprzęt w postaci:-łyżka do kopania kabli,-łyżka skarpowa,- przystawka do 

paletowania (tzn.: widły),- przystawka – młot hydrauliczny. 

III. Opis sposobu przedstawiania ofert częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

IV. Termin wykonania zamówienia  

Przewidywany termin realizacji zamówienia: od 01.03.2019r. do 01.03.2020r. lub do 

wyczerpania wartości całości zamówienia. 

http://www.myslecinek.pl/
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V. Termin związania ofertą 

Termin związania ofertą, w dniach: 15 dni (od ostatecznego terminu składania ofert). 

VI.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków 
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi posiadać: 

- aktualne ubezpieczenie OC pojazdu.  

Dokumenty, o których mowa należy dołączyć w formie kserokopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem do oferty Wykonawcy. 

KRYTERIUM OCENY OFERT:  

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny:  

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto całości zamówienia 

usługi koparko-ładowarki: cena brutto, w tym oferowana cena jednostkowa netto x 

odpowiednio 280 h pracy szacunkowo. 

 Zamawiający przewiduje możliwości uzupełnienia brakujących w ofercie informacji 

i dokumentów, poprawy omyłek rachunkowych i pisarskich, dopuszcza się występowanie do 

Wykonawcy celem wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości. W przypadku braku skutecznego 

doręczenia odpowiedzi na wezwanie nastąpi odrzucenie oferty, w takim przypadku komisja 

przetargowa przeanalizuje zawartość kolejnej oferty posiadającej najniższą wartość brutto. 

Zamawiający dopuszcza wybór następnej najkorzystniejszej oferty z listy Wykonawców, którzy 

złożyli oferty w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

VII.      MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

 Oferty z ceną należy skutecznie dostarczyć w zamkniętych kopertach na formularzu 

Zamawiającego, z dopiskiem: „Usługa koparko-ładowarki wraz z operatorem na potrzeby 

LPKiW.”  

do sekretariatu LPKiW, do dnia 12.02.2019 r., do godz. 900  

na adres: Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy 

ul. Gdańska 173-175 

85-674 Bydgoszcz 

Otwarcie ofert, jawne dla oferentów, nastąpi w dniu 12.02.2019 r. o godzinie 930 w świetlicy 

LPKiW, I piętro (teren bazy technicznej) ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz. 

Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej www.myslecinek.pl oraz na tablicy ogłoszeń 

Zamawiającego. 
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VIII.      UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia przedmiotowego 

postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za termin dostarczenia oferty wysyłanej przez 

Wykonawcę drogą pocztową. 

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym – Zał. 1. 

Załączniki: 

zał. 1 formularz ofertowy, 

zał. 2 wzór umowy 

zał. 3 klauzula RODO 

 
Sporządził:      Zatwierdził: 


