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PK.342.15.2019        Poznań, 23.05.2019 

 

Dostawa dzwonków rowerowych z logotypem  

Opis przedmiotu zamówienia: 

Dostawa dzwonków rowerowych z logo Poznania zgodnie z poniższą specyfikacją: 

Dzwonek rowerowy o okrągłej czaszy, wykonany z aluminium (minimum czasza) i plastiku,  
o następujących parametrach; 

 Kolor: niebieski – czasza, czarny – mocowanie i pozostałe elementy plastikowe; 
 Wymiary: dopuszczalny przedział: 4,5-5,5 cm średnica x 4,0-5,0 cm; 
 Waga: 0,04-0,06 kg 
 Możliwość znakowania: pole znakowania – na górnej część czaszy dzwonka, o 

wymiarach od 20x20mm do 30x30mm, technika – tampondruk; Znakowanie poprzez 
umieszczenie logo Poznania – dwa kolory. Logotyp zostanie dostarczony przez 
Zamawiającego; 

 Liczba: 1000 sztuk; 
 Pakowanie w opakowania zbiorcze po 50 szt.; 
 Dostawa do siedziby Zamawiającego – ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań.  

 
W ofercie należy podać cenę netto i brutto za całość zamówienia. Koszt dostawy do siedziby 
Zamawiającego należy wliczyć w cenę oferty. 

Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: PK.342.15.2019 

Osoba do kontaktu: Agata Kaniewska, Wydział Komunikacji Społecznej, tel. 061 64 77 291.  

Dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Dostarczenie dzwonków do siedziby 
ZDM w terminie do 14 dni od daty podpisania zlecenia przez Zamawiającego. 

Warunki płatności: płatność przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę 
w ciągu 21 dni od dnia dostarczenia faktury do  Zamawiającego za prawidłowa wykonane 
zamówienie. 

Termin składania ofert: 28.05.2019, godz. 14:00 

Data, godzina otwarcia ofert: 28.05.2019, godz. 14:30 

Miejsce złożenia ofert: Zarząd Dróg Miejskich przy ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań lub 
poczta elektroniczną: 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 2019-05-28 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 2019-05-28 – 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. 

 

 

 
 
 


