
Pleszew dnia 10. 04. 2007 r. 

 ZDP 343 -3/ 07 

 

ZARZĄD    DRÓG   POWIATOWYCH 

ul. Gen. Hallera 54     63 - 300  Pleszew  

R-n 250864149   NIP  617 - 18 - 50 - 69 

Tel/ fax  062  7427 - 216  

e-mail:  zdp-pleszew@zdp-pleszew.com.pl  

  

ogłasza przetarg nieograniczony na: 

"wykonanie robót przy bieŜącym utrzymaniu oznakowania pionowego i poziomego dróg i ulic powiatowych w 
powiecie pleszewskim"                                                                                                                       CPV -  
45.23.32.90-8 ,  45.23.32.21-4   

  

Opis przedmiotu zamówienia 

Zadanie nr 1 - bieŜące utrzymanie oznakowania pionowego 

Zadanie nr 2 - oznakowanie poziome dróg i ulic powiatowych 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres rzeczowy  oraz warunki realizacji i odbioru opisane 
w załączniku nr 1 i 2  do SIWZ 

  

Dopuszcza się składanie ofert częściowych - na poszczególne zadanie 

 Nie dopuszcza si ę składania ofert wariantowych  

  

Termin realizacji zadania     -   od dnia podpisania umowy do dnia  31.12.2007r.  

  

W przetargu mogą brać udział oferenci którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2004 r., nr 19 , poz. 177) , oraz warunki 
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

  



 
 
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 

ϒ          Cena (koszt)       - 100%  

  

Informacja na temat wadium       -   nie jest wymagane  

  

Miejsce i termin składania  ofert 

-          siedziba  Zamawiaj ącego  

-           20 kwiecie ń 2007 r. do godz. 10 00 

  

Miejsce i termin otwarcia ofert 

-          siedziba Zamawiaj ącego  

-          20 kwiecie ń   2007r.      godz. 10 30 

  

Termin związania z ofertą        -  30 dni  

  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna będzie na stronie internetowej  
www.zdp-pleszew.com.pl od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu publicznym do upływu terminu 
składania ofert.  

SIWZ moŜna odebrać równieŜ po złoŜeniu pisemnego wniosku  o przekazanie materiałów 
przetargowych  - cena 10,00 zł . W przypadku przesłania SIWZ pocztą do ceny specyfikacji zostanie 
doliczony koszt przesyłki. 

  

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej 

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

Nie przewiduje się dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

  

 Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 

-           Renata Zalaszewska  - Zarz ąd Dróg Powiatowych Pleszew tel. 062 7427 - 216 w go dz.   
730 do 15 30 


