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Poznań, 29 marca 2019 r 

 

Tytuł zamówienia  Projekt remontu ze wzmocnieniem nawierzchni ul. Warszawskiej na odcinku od ul. 
Św. Michała do granicy miasta Poznania 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia: Projekt remontu ze wzmocnieniem nawierzchni ul. Warszawskiej na 
odcinku od ul. Św. Michała do granicy miasta Poznania obejmujący obie jezdnie 

 
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: TU.4403.12.2019 

Dopuszcza się złożenie oferty częściowej: TAK/NIE 
 
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do dnia 31.05.2019r. 

Warunki uczestnictwa: 

Wykonawca składa:  Wykonawca składa: formularz ofertowy wraz z kosztorysem ofertowym sporządzonym 
w oparciu o załącznik nr 1 oraz wykazać się wiedzą  i doświadczeniem polegającymi na wykonaniu (zakończeniu)  
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie  1 projektu budowlano - wykonawczego dotyczącego remontu, rozbudowy lub budowy drogi klasy min. 
G o długości min. 4 km. Dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia projektowe zakresie specjalności drogowej, 
Załączenie oświadczenia – formularza ofertowego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2). 
Aktualne zaświadczenie ZUS o niezaleganiu ze składkami. 

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

Wydział Remontów i Utrzymania Dróg, ul. Wilczak 17, Mariusz Krzos tel. 61 62 86 559 ,   
mkrzos@zdm.poznan.pl 

Termin składania ofert: 05.04.2019 Godzina: 14.00 

Data, godzina otwarcia ofert: 08.04.2019 Godzina 12.00 

Miejsce złożenia ofert: Kancelaria ZDM lub mailowo na adres zdm@zdm.poznan.pl 

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 08.04.2019 – 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 08.04.2019 – 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. 

 


