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TI.ZL.3413.17.2018  Poznań, dnia 22.05.2018 r. 
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU  

ul.Wilczak 17, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie 
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09 

email: zdm@zdm.poznan.pl 
www: http://www.zdm.poznan.pl/ 

Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny 
ogłasza:  

Dostawa 40-50 szt. wkładów do koszy stalowych montowanych na słupkach. 

Nazwa komórki organizacyjnej, numer 
telefonu/adres e-mail osoby 
udzielającej dodatkowych informacji: 

Wydział Utrzymania Infrastruktury Drogowej  
Tomasz Matys, tel.: 61 64 77 245  
e-mail: tmatys@zdm.poznan.pl 
 

Adres, pod którym zamieszczony jest 
szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia: 

 

Adres, pod którym zamieszczona jest 
specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia 

www.zdm.poznan.pl  

Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Ofertowany wkład do kosza musi być kompatybilny i spełniać wszystkie 
wymogi, w tym wymiary, określone w Katalogu Mebli Miasta Poznania 
(symbol KOS-01-S-UL/PL/SK). 

2. Opis produktu: 

- wymiary pojemnika kosza, do którego ma być umieszczany wkład – 
wysokość 50 cm, średnia 34 cm; 

- wkład musi zostać wykonany z blachy ocynkowanej; 

- zewnętrzne powierzchnie wkładu malowane proszkowo, kolor czarny 
półmatowy. 

3. Dostawa musi nastąpić do Magazynu ZDM przy ulicy Energetycznej 4  
w Poznaniu, najpóźniej do dnia 18.07.2018 r. godz. 14:00 Dostawca musi 
zapewnić rozładunek z samochodu (bez złożenia w hali magazynowej). 

4. Dostawca zobowiązuje się ponadto do wystawienia i dostarczenia faktury, 
niezwłoczne po dokonaniu dostawy. 

5. Katalog Mebli Miasta Poznania dostępny jest do pobrania pod adresem 
http://www.poznan.pl/mim/main/katalog-mebli-miejskich-
poznania,p,3842,31711.html 

Dopuszcza się złożenie oferty 
częściowej 

nie 

Czas trwania zamówienia lub termin 
wykonania: 

do dnia 18.07.2018 r. 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
Informacje dotyczące sytuacji 
wykonawcy oraz informacje i 
formalności niezbędne do oceny, czy 
spełnia on minimalne wymogi 
ekonomiczne, finansowe i techniczne: 

W treści oferty należy podać kwotę netto i brutto za wykonanie i dostarczenie 
jednego wkładu do kosza. 
 
Zamawiający zobowiązuje się, że jednorazowa dostawa obejmie przynajmniej 
40 wkładów, a nie więcej niż 50 szt. 
 
Do oferty należy załączyć: 

1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualny wydruk z Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie 
CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, wystawiony/ wydrukowany nie wcześniej niż 3 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Numer referencyjny nadany przez 
zamawiającego: 

TI.ZL.3413.17.2018 

Oferty należy złożyć w/u: 
Wydział Wspomagania Zarządzania i Komunikacji Społecznej - Kancelaria 
Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań 

Termin składania ofert:  2018-05-30 9:00  

mailto:zdm@zdm.poznan.pl
http://www.zdm.poznan.pl/
http://zdm.poznan.pl/zamowienia-publiczne.php?sp=ponizej30&subpage=specyfikacja&id=75
http://www.poznan.pl/mim/main/katalog-mebli-miejskich-poznania,p,3842,31711.html
http://www.poznan.pl/mim/main/katalog-mebli-miejskich-poznania,p,3842,31711.html
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Data, godzina otwarcia ofert:  2018-05-30 13:00 

Pouczenie 

Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do 
ZDM w różny sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej 
kopercie. 
W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone nazwą zadania, 
nazwą wydziału lub/i numerem postępowania oraz informacją „nie otwierać 
przed 2018-05-30 13:00 – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego”. 

Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną 
na adres zdm@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy 
zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas 
pominięty zostaje zapis „nie otwierać przed 2018-05-30 13:00 – oferta do 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”. Wykorzystując tę drogę 
dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości 
zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich 
ofert.  

Osoba wprowadzająca zaproszenie do 
składania ofert: 

Tomasz Matys 
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