
 

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W RADOMIU 
JEDNOSTKA BUDŻETOWA URZĘDU MIEJSKIEGO W RADOMIU 

26-600 Radom, ul. Sucha 15; tel.: 48 389 26 30; fax: 48 389 26 31; e-mail: sekretariat@zuk.radom.pl;  
Regon: 141256865; NIP: 948-249-54-17 

Radom, dnia 08.02.2022r. 

 

Znak sprawy: DZ.26.3.2022.AS 

Z A P Y T A N I E   C E N O W E 

 

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26–600 Radom, zaprasza do złożenia 
oferty na  

Świadczenie usługi naprawy urządzeń typu: pilarki, wykaszarki, nożyce spalinowe, 
wertykulatory, kosiarki, opryskiwacze, kultywator . 

 
1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne w zależności od potrzeb Zamawiającego 

świadczenie usług naprawy urządzeń typu: pilarki, wykaszarki, nożyce spalinowe, wertykulatory, 
kosiarki, opryskiwacze, kultywator zgodnie ze szczegółowym wykazem napraw w załączniku nr A 
do formularza oferty. Naprawy muszą być wykonane na częściach oryginalnych producenta 
danego sprzętu oraz fabrycznie nowych. Zamawiający wymaga udzielenia 12 miesięcznej 
gwarancji na nowe części wymienione w urządzeniach. 

Każdorazowe wykonanie usługi będzie uzgadniane i zgłaszane telefonicznie do Wykonawcy. 
W  ciągu 24 godzin od zgłoszenia telefonicznego(w dniach roboczych) Wykonawca zobowiązany 
jest odebrać z bazy Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15 własnym transportem 
urządzenia przeznaczone do naprawy i po naprawie dostarczyć do Zamawiającego (dotyczy 
Wykonawcy, którego warsztat naprawczy mieści się poza granicami administracyjnymi Miasta 
Radomia). Dopuszcza się możliwość dostarczenia urządzeń wymagających naprawy przez 
Zamawiającego do Wykonawcy bez powiadomienia telefonicznego tylko w przypadku gdy 
warsztat naprawczy mieści się w granicach administracyjnych Miasta Radomia. Dostarczenie 
naprawionego urządzenia przez Wykonawcę dokonywany będzie za pośrednictwem protokołu 
stanowiącego załącznik B do Formularza oferty. Każdorazowo po wykonaniu naprawy Wykonawca 
będzie dokonywał wpisu w Książce kontroli maszyn i urządzeń -załącznik C do Formularza oferty.  
Termin wykonania naprawy to maksymalnie 7 dni roboczych od dnia pobrania/ przekazania 
sprzętu. Zamawiający dopuszcza czas wydłużenia wykonania naprawy powyżej 7 dni w sytuacji 
gdy dostęp do części  jest utrudniony lub się wydłuży, po wcześniejszym uzgodnieniu                                        
z Zamawiającym. 

2. Termin realizacji: świadczenie usługi od dnia podpisania umowy do 15.12.2022r 

3. Miejsce i termin złożenia ofert: 

Ofertę należy złożyć do dnia  15.02.2022r.  do godz. 14.00 na jeden z n/w sposobów: 
a. osobiście w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu 
b. pocztą  na adres: Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu, ul. Sucha 15, 

26 – 600 Radom 
c. pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@zuk.radom.pl 

O terminie upływu składania ofert decyduje data, godzina wpływu do ZUK w Radomiu. Oferta, 
która wpłynie po terminie nie będzie rozpatrywana. 
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4. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę cenową zostanie podpisana umowa, której 
wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania cenowego.   
 
5. Warunki płatności: 

Przelew na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, płatny w ciągu 14 dni   od daty 
złożenia w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu, prawidłowo wystawionej faktury 
zgodnie z poniższym: 

Nabywca: Gmina Miasta Radomia, ul. J. Kilińskiego 30, 26-600 Radom; NIP: 796-281-75-29 
Odbiorca: Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26-600 Radom  

6. Osoba Uprawniona do kontaktu z Wykonawcami –  
kierownik Działu Zieleni i Konserwacji tel. 48 389 26 41 

 
7. Sposób przygotowania oferty:  
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, zgodnie z załącznikiem nr 1 
i załącznikiem nr A do formularza oferty do niniejszego zapytania cenowego. 
 
8. O wyborze oferty decydować będzie kryterium najniższej ceny (przy spełnieniu wszystkich 
warunków przedstawionych w zapytaniu). 
 
9. Zapytanie cenowe nie jest jednoznaczne z udzieleniem zamówienia. 
 
 

  
   
  
          Dyrektor  
         Zakładu Usług Komunalnych  
          w Radomiu 
 
                 Łukasz Kasprzycki 
               /podpis na oryginale/ 
                               
             
                                                                                                ……………………………………………………………………… 
                     (Zamawiający) 
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                                                                               Załącznik  nr 1 do zapytania cenowego    
                                                                                                                                                                                                        DZ.26.3.2022.AS z dnia 08.02.2022r. 

                                                                      
                                                                                                                            Radom, dnia……………………..……… 

 

Nazwa Wykonawcy............................................................................................................... 

 
 

Adres Wykonawcy................................................................................................................. 

 
 

NIP................................................................................................................................................ 

 
 

Regon......................................................................................................................................... 

 
 

 Nr rachunku bankowego..................................................................................................... 
 

 

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu 

ul. Sucha 15 

26-600 Radom 

 F O R M U L A R Z   O F E R T Y 

Odpowiadając na zapytanie cenowe znak sprawy …………………….……………………….……..na 

Świadczenie usługi naprawy urządzeń typu: pilarki, wykaszarki, nożyce spalinowe, 

wertykulatory, kosiarki, opryskiwacze, kultywator. 

 oferujemy wykonanie  przedmiotu zamówienia za kwotę  

(łączna cena/suma pozycji kolumny 15 z załącznika nr A  do Formularza Oferty): 

Cena netto …………………………………………………………………złotych. 

(słownie złotych…………………………………………………………………………………………………………………………) 

VAT(stawka)  …………….. 

Cena brutto ………………………………………………………………….złotych. 

(słownie złotych…………………………………………………………………………………………………………………………) 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę 

do niego zastrzeżeń.  

2. Potwierdzam termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 15.12.2022r. 

3. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym oraz zawarcie umowy 

wg wzoru. 

 

……………………………….………….……………  
      miejscowość i data ……………………………………….…………………………… 

(Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej,  
     pieczątka wykonawcy) 


