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POWIAT STR Z E LE C K I
Dom Pomocy Spo³ecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 4612329, 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z fili¹ w Szymiszowie
tel. 4623845
z fili¹ w Lenicy
tel. 4639840, 4639830
Dom Pomocy Spo³ecznej w Kad³ubie
tel. 4636337, 4636422, fax 4636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl
Dom Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem
tel. 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612225
e-mail: lo_strzelce_op@o2.pl
Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 1
w Strzelcach Op.
tel. 4612701
e-mail: zsz-strzelceop@oswiata.org.pl
Zespó³ Szkó³ Zawodowych
w Zawadzkiem
tel. 4616288, 4616541
e-mail: zsz_zawadzkie@interia.pl
Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Zawadzkiem
tel. 4616430
e-mail: liceumza@edu.apple.pl
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel. 4613381, 4613901
e-mail: pcprstrzelceop@op.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl
Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 4620046, 4616049, 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@poczta.onet.pl
Zespó³ Szkó³ Specjalnych
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612882
e-mail: gimspecj@tlen.pl
Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS
w Kad³ubie
tel. 4636422, 463637
e-mail: zsskadlub@wp.pl
Specjalny Orodek
Szkolno-Wycho-wawczy w Lenicy
tel. 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl
Szkolne Schronisko M³odzie¿owe
w Górze w. Anny
tel. 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl
Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl
Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903
Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621200, 4621903
Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 4614528
Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 4639099
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 4400313
Powiatowy Urz¹d Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl
Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków
Ko³o Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie,
ul. Krakowska 16
tel. 077/461 27 54; 077/ 461 23 20;
tel kom. 0604 540 402
Wydawca: Starostwo Strzeleckie
Redaktor Naczelny: Marta Górka
Redaguje Zespó³.
Druk: Drukarnia PRO MEDIA
45-125 Opole, ul. Sk³adowa 4,
tel. 077/4428008,
fax 077/4428009

ZAPROSZENIE DO SK£ADANIA OFERT
Dzia³aj¹c na podstawie art. 130a ust. 5a i 5c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z pón. zm.)
Starosta Strzelecki zaprasza przedsiêbiorców do sk³adania ofert celem wyznaczenia jednostek:
I. Do usuwania pojazdów z dróg terenu powiatu strzeleckiego,
W ofercie jednostki do usuwania pojazdów, nale¿y zamieciæ nastêpuj¹ce informacje:
1) standard wyposa¿enia i oznakowania pojazdu przeznaczonego do usuwania lub przemieszczania pojazdów;
2) liczbê i rodzaj pojazdów przystosowanych do usuwania lub przemieszczania pojazdów, stosownie do wielkoci obszaru wiadczonych us³ug;
3) deklarowany czas przybycia na miejsce zdarzenia;
4) zobowi¹zanie jednostki do realizacji ka¿dego zlecenia usuniêcia pojazdu z
drogi;
5) opiniê w³aciwego miejscowo komendanta powiatowego Policji w zakresie
dotychczasowego przebiegu ewentualnej wspó³pracy jednostki z Policj¹;
6) proponowan¹ cenê us³ugi.
Wyznaczenie jednostek usuwaj¹cych pojazd z drogi nast¹pi poprzez wybór najkorzystniejszych ofert z uwzglêdnieniem warunków okrelonych poni¿ej.
Wyboru w/w jednostek dokona komisja powo³ana przez Starostê Strzeleckiego po przeprowadzeniu analizy z³o¿onych ofert.
Komisja kieruj¹c siê koniecznoci¹ zachowania warunków konkurencji wemie pod uwagê:
1. Oznakowanie pojazdów przeznaczonych do usuwania lub przemieszczania pojazdów oraz wyposa¿enie w niezbêdny sprzêt do za³adunku a tak¿e
wyci¹gania pojazdów z rowów i skarp (opisowo, foto)
Liczbê i rodzaj pojazdów przystosowanych do usuwania lub przemieszczania pojazdów, (opisowo, foto)
2. Deklarowany czas przybycia na miejsce zdarzenia od siedziby firmy (w
minutach):
- do 10 km , - do 20 km , - do 30 km , - pow. 30 km
3. Proponowan¹ cenê us³ugi:

Wysokoæ op³at za czynnoci zwi¹zane z usuniêciem pojazdu
Czynnoæ

Motorower
i motocykl

pojazdy sam.o dop. pojazdy sam. o dop.
pojazdy sam. o
masie ca³kowitej
masie ca³kowitej
dop. masie ca³kodo 3,5t
powy¿ej 3,5t do 12 t witej powy¿ej 12t

Dojazd do klienta
i powrót do bazy
z³/km
Holowanie
Pojazdu
z³/km
Za³adunek
i roz³adunek
pojazdu
(cena ³¹czna) z³
Wyci¹ganie
pojazdu z rowu
lub skarpy z³

1. Opiniê w³aciwego miejscowo komendanta powiatowego Policji w zakresie
dotychczasowego przebiegu ewentualnej wspó³pracy jednostki z Policj¹,
Uwagi:
- Cenê jednostkow¹ netto oferowanych us³ug wymienionych w pkt. 4, nale¿y podaæ w PLN do dwóch miejsc po przecinku.
- Ka¿da oferta mo¿e otrzymaæ maksymalnie 100 pkt
- Ostateczn¹ wysokoæ op³at za us³ugi wymienione w pkt. 4 ustali Rada
Powiatu Strzeleckiego.
- Wyznaczenie jednostki nast¹pi na czas okrelony, nie d³u¿szy ni¿ 3 lata.
- Starosta mo¿e wyznaczyæ wiêcej ni¿ jedna jednostkê do usuwania pojazdów z dróg.
- Do oferty dotycz¹cej wyznaczenia jednostki do usuwania pojazdów nale¿y do³¹czyæ nastêpuj¹ce dokumenty:
a) Kserokopiê (powiadczon¹ z orygina³em przez przedsiêbiorcê) aktualnego
zawiadczenia o wpisie do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej z adnotacj¹
o rodzaju prowadzenia przedmiotowej dzia³alnoci.
b) Kserokopiê (powiadczon¹ z orygina³em przez przedsiêbiorcê) dowodów
rejestracyjnych pojazdów przeznaczonych do usuwania lub holowania pojazdów, a w przypadku gdy pojazd nie jest w³asnoci¹ przedsiêbiorcy
dokument stwierdzaj¹cy o prawie do dysponowania tym pojazdem.
c) Kserokopiê (powiadczon¹ z orygina³em przez przedsiêbiorcê) licencji
na wykonywanie transportu drogowego rzeczy lub zawiadczenia potwierdzaj¹cego zg³oszenie przez przedsiêbiorcê prowadzenia przewozów drogowych na potrzeby w³asne.
d) Zobowi¹zanie jednostki do realizacji ka¿dego zlecenia usuniêcia pojazdu
z drogi.
II Prowadz¹cych parking strze¿ony, na którym umieszcza siê usuniête
z drogi pojazdy.
W ofercie jednostki prowadz¹cej parking strze¿ony, na którym umieszcza siê
usuniête z drogi pojazdy, nale¿y zamieciæ nastêpuj¹ce informacje:
1. standard wyposa¿enia parkingu strze¿onego, a zw³aszcza rodzaj ogrodzenia, owietlenie i monitoring;
2. liczbê miejsc do parkowania pojazdów
3. proponowany rodzaj zabezpieczenia pojazdów
4. warunki utrzymywania pojazdów, a zw³aszcza pojazdów z uszkodzeniami
powypadkowymi

Centrala Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich (³¹czy wszystkie dzia³y)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarz¹du Powiatu
Tel. +48 77 4401703
Faks +48 77 4401701
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. +48 77 4401756
Wydzia³ Ruchu Drogowego i Dróg Powiatowych
Tel. wew.: 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 714,
715, 716, 717, 718,719,720.
Wydzia³ Finansowy

Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Wydzia³ Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomociami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744,
745, 746, 747, 749.
Wydzia³ Architektoniczno  Budowlany
Tel. wew.: 760, 761, 762, 763.
Wydzia³ Organizacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757,
758, 764
Zespó³ Kontroli
Tel. wew.: 775.

5. miejsce po³o¿enia parkingu
6. opiniê w³aciwego miejscowo komendanta powiatowego Policji w zakresie
dotychczasowego przebiegu ewentualnej wspó³pracy jednostki z Policj¹
7. zobowi¹zanie jednostki do realizacji ka¿dego zlecenia umieszczenia pojazdu na parkingu strze¿onym
8. proponowan¹ cenê us³ugi
Wyznaczenie jednostek prowadz¹cych parking strze¿ony, na którym
umieszcza siê usuniête z drogi pojazdy nast¹pi poprzez wybór najkorzystniejszych ofert z uwzglêdnieniem warunków okrelonych poni¿ej.
Wyboru w/w jednostek dokona komisja powo³ana przez Starostê Strzeleckiego po przeprowadzeniu analizy z³o¿onych ofert.
Komisja kieruj¹c siê koniecznoci¹ zachowania warunków konkurencji wemie
pod uwagê:
1. standard wyposa¿enia parkingu strze¿onego:
- rodzaj ogrodzenia,
- owietlenie
- monitoring (kamery)
- ochrona (dozór przez osoby fizyczne) (opisowo, foto)
2. standard parkingu:
- powierzchnia (w m2) parkingu
- liczba miejsc do parkowania pojazdów
a) osobowych
b) ciê¿arowych
- rodzaj nawierzchni (opisowo, foto)
3. warunki utrzymywania pojazdów, a zw³aszcza pojazdów z uszkodzeniami
powypadkowymi, oraz proponowany rodzaj zabezpieczenia; (opisowo, foto)
4. miejsce po³o¿enia parkingu (opisowo, foto)
5. proponowan¹ cenê us³ugi.

Wysokoæ op³aty za postój pojazdu na parkingu
w nastêpuj¹cej wysokoci:
rodzaj pojazdu

op³ata za pierwsz¹
dobê postoju

op³ata za ka¿d¹ nastêpn¹
rozpoczêt¹ dobê postoju

motorower, motocykl
pojazd samochodowy o dmc do
3,5 t i ci¹gnik rolniczy
pojazd samochodowy o dmc
powy¿ej 3,5 t do 12 t
i autobusy
pojazd samochodowy o dmc
powy¿ej 12 t
przyczepa do dmc 750 kg
przyczepa o dmc do 3,5 t
i campingowa
przyczepa o dmc do 12 t
przyczepa, naczepy o dmc
powy¿ej 12 t

6. opiniê w³aciwego miejscowo komendanta powiatowego Policji w zakresie dotychczasowego przebiegu ewentualnej wspó³pracy jednostki z Policj¹;
Uwagi:
- Cenê jednostkow¹ netto oferowanych us³ug wymienionych w pkt 5, nale¿y
podaæ w PLN do dwóch miejsc po przecinku
- Ka¿da oferta mo¿e otrzymaæ maksymalnie 100 pkt
- Ostateczn¹ wysokoæ op³at za us³ugi wymienione w pkt 5 ustali Rada
Powiatu Strzeleckiego
- Wyznaczenie jednostki nast¹pi na czas okrelony, nie d³u¿szy ni¿ 3 lata.
- Starosta mo¿e wyznaczyæ wiêcej ni¿ jedn¹ jednostkê do prowadzenia
parkingu strze¿onego, na którym umieszcza siê usuniête z drogi pojazdy.
- Do oferty dotycz¹cej wyznaczenia jednostki do prowadzenia parkingu
strze¿onego, na którym umieszcza siê usuniête z drogi pojazdy:
a) Kserokopiê (powiadczon¹ z orygina³em przez przedsiêbiorcê) aktualnego zawiadczenia o wpisie do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej z adnotacj¹ o rodzaju prowadzenia przedmiotowej dzia³alnoci,
b) Kserokopiê (powiadczon¹ z orygina³em przez przedsiêbiorcê) aktu
w³asnoci parkingu lub dokument potwierdzaj¹cy prawo do dysponowania nim,
c) Zobowi¹zanie jednostki do realizacji ka¿dego zlecenia umieszczenia pojazdu na parkingu strze¿onym;
Oferty niekompletne lub nie spe³niaj¹ce wymagañ podanych powy¿ej nie
zostan¹ rozpatrzone.
Oferty dot.:
1. wyznaczenia tylko jednostki do usuwania pojazdów z drogi,
2. wyznaczenia tylko jednostki prowadz¹cej parking strze¿ony, na którym
umieszcza siê usuniête z drogi pojazdy,
lub
3. ³¹cznie do wyznaczenia jednostki do usuwania pojazdów z drogi i jednostki prowadz¹cej parking strze¿ony, na którym umieszcza siê usuniête
z drogi pojazdy,
nale¿y sk³adaæ w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2, pok. nr 206 w terminie do dnia 02.03.2007 r. do
godz. 15.00 w zaklejonych i nieprzejrzystych kopertach z napisem:
Oferta na usuwanie/parkowanie/usuwanie i parkowanie* pojazdów
Nie otwieraæ przed 02.03.2007 r. do godz 15.00
*wpisaæ w³aciwe w zale¿noci od rodzaju sk³adanej oferty
Jednoczenie informujê, ¿e Starosta dokona wyboru jednostek w terminie do
16.03.2007 r.
Sprawê prowadzi: Pan Artur Golec, pokój nr 3, tel. 077 44 01 705, Wydzia³
Ruchu Drogowego i Dróg Powiatowych (KT) Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2

Wydzia³ Zarz¹dzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydzia³ Edukacji, Kultury, Kultury
Fizycznej i Turystki
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
Wydzia³ Rolnictwa
i Ochrony rodowiska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Wydzia³ Gospodarki Mieniem Powiatu
Tel. wew.:783, 784.
Wydzia³ Promocji Powiatu
Tel. wew.: 713, 790, 791.

