
Warunki uczestnictwa 

1. Nazwa postępowania: Usunięcie słupa reklamowego wraz z fundamentem w ul. Fredry (dz. 
23,ark.21,obr. Poznań )oraz usunięcie nośnika reklamowego wraz z fundamentem w ul. 
Szeligowskiego ( dz. 258/75, ark. 11, obr. Poznań) 

2. Nazwa komórki organizacyjnej, numer telefonu/ adres e-mail osoby udzielającej 
dodatkowych informacji: Wydział Budowy i Utrzymania Dróg, ul. Wilczak 17, Agnieszka 
Jankowska-Kranz   tel. 61 628 65 56, 696 402 043, ajankowska@zdm.poznan.pl 

3. Opis przedmiotu zamówienia: Usunięcie słupa reklamowego wraz z fundamentem w ul. 
Fredry (dz. 23,ark.21,obr. Poznań )oraz usunięcie nośnika reklamowego wraz z 
fundamentem w ul. Szeligowskiego ( dz. 258/75, ark. 11, obr. Poznań) 

4. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: TAK/NIE 
5. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do dnia 31.08.2018 r. 
6. Warunki uczestnictwa :  

– harmonogram prac oraz opis technologiczny rozbiórki ( demontaż, transport, 
składowania w magazynie zleceniodawcy z opisem formy zabezpieczenia elementów 
obiektu 
- oświadczenie o dysponowaniu osobą posiadającą uprawnienia do prac na wysokości 
- oświadczenie dysponowania sprzętem koniecznym do wykonania zlecenia 
- formularz ofertowy o spełnieniu warunków w postępowaniu ( zał. Nr 1) 
- aktualne zaświadczenie ZUS o niezaleganiu ze składkami 
Zadania: 
- opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania prac zatwierdzonego 
przez Miejskiego Inżyniera Ruchu oraz dokonanie skutecznego powiadomienia o 
wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu w terminie wskazanym w zatwierdzeniu 
MIR ( 7 dni) 
- uzyskanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych ( transport do magazynu 
zleceniodawcy). 
 

7. Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: TBU.225.0075.MP.2018 
8. Oferty należy złożyć w/u: 
9. Oferty można składać osobiście  na adres ul. Wilczak 17 w zamkniętej kopercie opatrzonej 

nazwą zadania i nr referencyjnym  lub  przesłać pocztą elektroniczną na adres 
zdm@zdm.poznan.pl z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania i nr 
referencyjnego. Wykorzystując drogę elektroniczną oferent winien być świadomy, że nie 
ma możliwości zagwarantowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia 
wszystkich ofert.  
 

10. Termin składania ofert:   Data: 02.08.2018.   Godzina: 8.00 
 

11. Data, godzina otwarcia ofert:   Data:  02.08.2018.   Godzina  12 .00. 

 


