
 
 

Nr z RWA:  2031         Poznań, 29.10.2018 

 

Tytuł zamówienia - Dostawa: 

- masztów sygnalizacyjnych z fundamentem typ S2 H3,4  w ilości  20 szt. 

- masztów sygnalizacyjnych z fundamentem typ S1 H2,8  w ilości 20 szt. 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

- maszty sygnalizacyjne z fundamentem typ S2 H3,4  w ilości  20 szt. 

- maszty sygnalizacyjne z fundamentem typ S1 H2,8  w ilości 20 szt. 

 

Dostawa do COITS ul. Górecka 15, w Poznaniu. 
 
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: EL.2031.47.2018 

Dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE 
 
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12.12.2018r. 

Warunki uczestnictwa: 

Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowo złożona oferta na formularzu ofertowym /załącznik nr 1 do 
ogłoszenia/ oraz zaoferowanie towaru zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia. 
(Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on 
minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne) 

Termin składania ofert: 05.11.2018 r. godz. 10.00 

Data, godzina otwarcia ofert: 05.11.2018 r. godz. 14.00 

Miejsce złożenia ofert: 

Wydział Wspomagania i Zarządzania Komunikacji Społecznej – Kancelaria, Zarządu Dróg Miejskich przy 

 ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań 

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 05.11.2018 r. 
godz. 14.00 – 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 05.11.2018 r. godz. 14.00 – 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. 

 

Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań 
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