Nr ZDP. BU. 252.2. 2015

Pleszew, dnia 12. 01. 2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
I.

Nazwa i adres Zamawiającego

Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie, ul. Gen. Hallera 54, 63 – 300 Pleszew,
tel. 062 7427 216, fax. 062 7427 216,
e-mail: zdp-pleszew@zdp-pleszew.com.pl
www.zdp-pleszew.com.pl

II.

Określenie trybu zamówienia

Zamówienie zostanie udzielone w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2013r, poz. 907 z późn. zm.) oraz wewnętrznego
regulaminu udzielania zamówień o wartości poniżej 30000 euro
III.

Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia z podaniem
możliwości składania ofert częściowych

Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie czystości i porządku na ulicach oraz
przystankach komunikacyjnych przy ulicach i drogach powiatowych na terenie gm. Pleszew,
polegające na opróżnianiu koszy ulicznych umieszczonych przy ulicach oraz przystankach
komunikacyjnych na ulicach i drogach powiatowych na terenie gm. Pleszew
Szczegółowy zakres opracowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
IV.

Termin wykonania zamówienia

Od dnia 01.02. 2015r do dnia 31.12.2015r
V.

Opis warunków udziału w postępowaniu wraz z wykazem oświadczeń i
dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
przepisów art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 roku
(Dz. U z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), spełniają wymogi określone przepisami art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r, poz. 907 z późn. zm.)
Do oferty należy dołączyć
a) wypełniony Formularz cenowy
b) oświadczenia art. 22 i art. 24 ustawy Pzp
c) zaakceptowany projekt umowy
d) pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę (jeśli dotyczy)
Cena podana przez Oferenta zostaje ustalona na okres ważności umowy i nie będzie
podlegała zmianie.

Wszystkie wartości oraz ostateczna cena oferty, winny być liczone do dwóch miejsc po
przecinku
Ofertę należy sporządzić na załączonym druku.
VI.
Miejsce i termin złożenia oferty.
Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Gen. Hallera 54, 63-300 Pleszew
Termin składania ofert - 20. 01. 2015r do godz. 1200
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem – Zapytanie
ofertowe- zadanie „bieżące utrzymanie czystości i porządku na ulicach oraz przystankach
komunikacyjnych przy ulicach i drogach powiatowych na terenie gm. Pleszew”
VII. Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Zamawiającego
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są:
Krystyna Kantorska, tel. 062 7427 216 e-mail: zdp-pleszew@zdp-pleszew.com.pl
VIII. Na wykonane zadanie zostanie zawarta umowa zgodnie z załączonym projektem

