
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZDP – 343-8/09

Zarząd Dróg Powiatowych

63-300 Pleszew, ul. Gen. Hallera 54

tel. 062 74 27 216, fax 062 74 27 216 ,

www.zdp-pleszew.com.pl , e- mail zdp-pleszew@zdp-pleszew.com.pl

ogłasza przetarg nieograniczony ( zgodnie z Prawem zamówień publicznych z dnia 29 styczna 2004r.-
Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z póź. zm.) na:

„zakup i dostawa oznakowania pionowego”

Nazwa i kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień

2. - znaki drogowe

28.52.74.30-5 - znaki uliczne

Niniejsze ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w
dniu 30. 04. 2009r i zarejestrowane pod numerem 128352- 2009

Opis przedmiotu i zakres rzeczowy

Zamówienie obejmuje wykonanie znaków pionowych, dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego tj. Zarządu
Dróg Powiatowych w Pleszewie ul. Gen. Hallera 54 oraz rozładunek znaków do magazynu. Znaki wykonane
powinny być z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 1,5 mm podwójnie zagiętej na całym obwodzie poprzez
odpowiednie wyoblanie krawędzi znaków ( w kształcie trójkąta i koła), krawędzie znaków podwójnie zagięte z
wytłoczonym zaokrągleniem narożników ( w kształcie prostokąta i kwadratów). Tył znaku zabezpieczony farbą
koloru szarego. Z tyłu znaku element mocujący za pomocą którego następuje instalacja znaku na słupku
stalowym. Lica znaków wykonane w wersji odblaskowej odpowiednio z folii klasy I i II. Słupki z rury
ocynkowanej o śr. 60 mm z zatyczką.

Oznakowanie pionowe winno być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (
Dz. U. Nr 220, poz. 2181) i posiadać Certyfikat Jakości Wyrobów.

Ilość i rodzaj znaków objętych zamówieniem określone są w załączniku nr 1 do oferty ( FORMULARZ
CENOWY)



Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Termin wykonania zamówienia - 30 dni od dnia podpisania umowy

Warunkami udziału w postępowaniu są:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, .( potwierdzeniem jest złożenie
Oświadczenia) tj.

 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

b) posiadają certyfikat jakości wyrobu

Na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, zamawiający dokona oceny spełnienia w. w warunków.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

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

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Pani Renata Zalaszewska tel. 062 7427 – 216 .



Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena ( koszt ) - 100%

Termin związania z ofertą - 30 dni

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej: „zakup i dostawa oznakowania
pionowego” w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 11.05.2009 r do godz. 1000. Otwarcie
ofert nastąpi dnia 11.05.2009r. o godz. 1010 w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pleszewie ul. Gen.
Hallera 54.

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

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


