
 
Poznań, dn. 06.06.2018 r. 

Miasto Poznań, Zarząd Dróg Miejskich,  
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań 
REGON: 631257822, NIP 209-00-01-440 
tel. 61 647 72 00, fax. 61 820 17 09 
zdm@zdm.poznan.pl 
 
TZ.427.208.2018                                                                                                                 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu na podstawie art. 4 p. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) zaprasza do złożenia oferty cenowej na:  
 
Montaż elementów małej architektury na ulicy Czechosłowackiej, Krzesiny i Półwiejskiej oraz na terenie 
osiedla Antoninek. 
 
I. Zakres realizacji zadania: 
Wzory mebli w załączniku nr 1 – wzór ławek, dokładny obmiar wraz z lokalizacją ławek w załączniku nr 2 – kosztorys 
ofertowy. 
 
Do cen należy doliczyć koszty zakupu i dostarczenia wszelkich niezbędnych materiałów w celu wykonania  
zadania. Zamawiający nie dysponuje elementami małej architektury. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego umniejszenia albo zwiększenia zakresu zlecenia (za zgodą 
obu stron) w zależności od cen jednostkowych poszczególnych pozycji i ilości wolnych środków na realizację ww. 
zadania (zadanie realizowane ze środków Rad Osiedli). 
 
II. Termin realizacji zamówienia 
31.07.2018 r. 
 
III. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:  
a) Wykonawca musi dysponować doświadczeniem w realizacji usług polegających na montażu w terenach 
publicznych elementów małej architektury. W celu potwierdzenia doświadczenia, Wykonawca musi przedstawić                       
2 usługi o łącznej wartości min. 20.000 zł na zakup i montaż elementów małej architektury, w tym m. in. ławek.  
b) Wykonawca musi przedłożyć aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
c) o zamówienie nie mogą ubiegać się Wykonawcy, z którymi Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu zerwał umowy oraz 
którzy odstąpili od podpisania umowy po dokonaniu wyboru. 
 
IV. Sposób przygotowania oferty 
Warunkiem udziału w postępowaniu jest prawidłowe wypełnienie formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 
do niniejszego zapytania o cenę oraz załączenie wymaganych dokumentów: kopii poświadczeń/protokołów odbioru 
zrealizowanych usług potwierdzonych podpisem „Za zgodność z oryginałem”. 
Do ceny należy doliczyć wszelkie koszty niezbędne do kompleksowego wykonania zadania. 
 
V. Kryterium wyboru oferty 
- cena – 100% 
 
VI. Miejsce i termin złożenia oferty 
Na ofertę oczekujemy do dnia 13.06.2018 r., do godziny 13.00. 
Miejsc złożenia oferty: siedziba ZDM, ul. Wilczak 17 



Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM osobiście lub pocztą tradycyjną  
w zamkniętej kopercie. W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone: nazwą zadania, numerem 
postępowania oraz informacją „nie otwierać przed godziną 13.00 dnia 13.06.2018 r. – oferta do postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego” (ze wskazaną datą składania ofert). 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 godziną 13:00 dnia 13.06.2018 roku – 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. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na przedmiot zamówienia inny niż podany przez Zamawiającego. 
 
VII. Zapytania o przedmiot zamówienia 
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: 

- Wilda, Antoninek - Beata Brzoskowska – st. specjalista Wydziału Terenów Zieleni – 61 647 72 65 
bbrzoskowska@zdm.poznan.pl, 

- Nowe Miasto - Kamila Owczarek – inspektor Wydziału Terenów Zieleni – 61 647 73 23 
kowczarek@zdm.poznan.pl, 

- Stare Miasto - Justyna Kowalska – st. referent Wydziału Terenów Zieleni – 61 647 73 24 
jkowalska@zdm.poznan.pl. 

 
        

Wykaz załączników: 
 
- załącznik nr 1 – wzór ławek 
- załącznik nr 2 – formularz ofertowy 
- załącznik nr 3 – formularz potwierdzający doświadczenie Wykonawcy  

 


