
 
Poznań, dnia 09.08.2018 r. 

 
 
OGŁOSZENIE w sprawie udzielenie zamówienia publicznego, poniżej 30 000,00 Euro. 
 
Miasto Poznań 
Zarząd Dróg Miejskich 
ul. Wilczak 17 
61-623 Poznań 
NIP 2090001440 
 
Nazwa postępowania:  
Dostawa:   słupków do zapór L=2400 o przekroju kwadratowym,  w ilości 200 szt. 
       Uchwytów do zapór montowanych na ww. słupkach,  w ilości 400 szt. 
 
Nazwa komórki organizacyjnej, numer telefonu/adres e-mail osoby udzielającej 
dodatkowych informacji: 
-   dotyczące procedury 
Wydział logistyki, Grażyna Ratajczak, tel. 61 6477211, gratajczak@zdm.poznan.pl 
- dotyczące opisu przedmiotu zamówienia: 
COBRD, Adam Szymkowiak, nr tel. kom. 885 510 067 
 
Opis przedmiotu zamówienia: 
 - słupki do zapór L=2400 o przekroju kwadratowym 40x40, w ilości 200 szt. 
- uchwyty do zapór montowanych na ww. słupkach,  w ilości 400 szt. 
Słupki jak i  uchwyty winny być wykonane z materiału ocynkowanego. 
 wg załączonego wzoru, dla COBRD, ul. Górecka15 w Poznaniu. 
 
Należy podać cenę netto za  1 szt.  oraz wartość brutto całej dostawy. 
 
 
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie 
 
Termin realizacji zamówienia: 06.09.2018 r. 
 
Warunki uczestnictwa: 
Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowo złożona oferta na formularzu ofertowym /załącznik 
nr 1 do ogłoszenia/ oraz zaoferowanie towaru zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia. 
 
Nr sprawy: EL.2031.38.2018 
 
Termin składania ofert: 16.08.2018 r. godz. 10.00 
 
Termin otwarcia ofert: 16.08.2018 r. godz. 14.00 
 
Pouczenie: 
Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny 
sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie. 

mailto:gratajczak@zdm.poznan.pl


W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone nazwą zadania, nazwą wydziału 
lub/i numerem postępowania oraz informacją „nie otwierać przed [data i godz.] – 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 [data i godz.] – 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. 
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