
Pleszew, dnia 25.01.2016r 

Nr. ZDP.BU.252.3.2016 

 

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 ((t. j. Dz. U z 2013r,  poz. 907 z późn. zm.) ,                                         

oraz wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień 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 

obejmujące: 

a) opróżnianie koszy ulicznych umieszczonych na ulicach powiatowych w mieście 

Pleszew ich dezynsekcja i naprawa, 

b) opróżnianie koszy umieszczonych na przystankach komunikacyjnych na ulicach i 

drogach powiatowych na terenie gm. Pleszew 

Zakres prac do wykonania : 

a)  ilość koszy umieszczonych przy ulicach powiatowych   41 szt., kosze opróżniane będą w 

każdy wtorek i piątek  - razem 94 razy w ciągu obowiązywania umowy 

b)  ilość koszy na przystankach komunikacyjnych przy ulicach powiatowych w mieście 

Pleszew  -   14 szt., kosze opróżniane będą jeden raz w tygodniku – razem 48 razy w ciągu 

obowiązywania umowy 

c) ilość koszy  na przystankach komunikacyjnych przy drogach powiatowych w gm. 

Pleszew  -  18 szt.,  kosze opróżniane będą 1 raz z miesiącu - razem 11 razy w ciągu 

obowiązywania umowy. 

W przypadku zmiany ilości (zmniejszenia lub zwiększenia)umieszczonych koszy , 

sporządzony zostanie aneks do umowy wg cen jednostkowych netto podanych w formularzu 

cenowym  

Wszystkie wartości oraz ostateczna cena oferty, winny być liczone do dwóch miejsc po 

przecinku 

Do obowiązków wykonawcy należy utrzymanie koszy w należytym stanie – wszystkie kosze 

należy myć i dezynfekować  minimum raz na trzy miesiące. 

Napraw należy dokonywać w miarę bieżących uszkodzeń. 

Zebrane odpady należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

który mieści się w Pleszewie na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego ul. Fabryczna 5. 

 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  



 

IV. Termin wykonania zamówienia 

 

Od dnia podpisania umowy  do dnia  31.12. 2016r. 

 

V. Kryteria oceny 

Kryteria oceny    -  100% cena 

 

VI. Wykaz dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą 

a) wypełniony Formularz cenowy   

b) zaakceptowany projekt umowy 

c) pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę (jeśli dotyczy) 

 

VII. Miejsce i termin złożenia oferty. 

 

Zarząd Dróg Powiatowych ,  ul. Gen. Hallera 54,  63-300 Pleszew 

Termin składania ofert     -   01. 02. 2016r  do godz.  12
00 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej  w zamkniętej kopercie z dopiskiem – Zapytanie 

ofertowe- zadanie  „utrzymanie czystości i porządku na ulicach powiatowych i 

przystankach komunikacyjnych” 

 

VIII. Miejsce i termin otwarcia ofert 

 

Zarząd Dróg Powiatowych ,  ul. Gen. Hallera 54,  63-300 Pleszew 

Termin otwarcia ofert     -   01. 02. 2016r  do godz.  12
10 

 

IX. Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Zamawiającego 

Osobami  upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z  wykonawcami są:   

 Halina Meller   lub Krystyna Kantorska,    tel. 062 7427 216                                                                     

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

 

X. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy. 

a. Po wyborze oferty Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, 

poinformowany zostanie telefonicznie przez Zamawiającego o miejscu i terminie 

podpisania umowy, 

b. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień 

wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie 

(projekt umowy załączony do zapytania ofertowego), 

c. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny. 

 

 

mailto:zdp-pleszew@zdp-pleszew.com.pl

