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RO.342.32.2019       Poznań,  4 lipca 2019r. 

 

OGŁOSZENIE W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI DO 30 TYS. EURO 

 

1. Dane kontaktowe Zlecającego . 

Miasto Poznań 

Zarząd Dróg Miejskich  

ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań. 

NIP 209-00-01-440, Regon 631257822. 

2. Nazwa postępowania. 

Montaż progów zwalniających na ulicach miasta Poznania zgodnie z czterema 
projektami stałej organizacji ruchu. 

3. Nazwa komórki organizacyjnej, numer telefonu oraz adres e-mail osoby do 
kontaktu. 

Wydział Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu, Tomasz Krzyżaniak, telefon 61 644 77 
214, tkrzyzaniak(at)zdm.poznan.pl 

4. Adres pod którym zamieszczony jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

www.zdm.poznan.pl – zamówienia publiczne  

5. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wprowadzenie stałej organizacji ruchu wraz z montażem 
progów zwalniających zgodnie dołączonymi projektami jest dla następujących zadań: 

1. Literacka, Hezjoda. 

2. Grudzieniec, Wiece. 

3. Belwederska. 

4. Włodarska. 
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Projekty na podstawie których będą realizowane poszczególne zadania zamieszczono w 
załącznikach 1, 2, 3, 4. 

Uwaga w wycenie należy uwzględnić, jeśli to konieczne, usuwanie istniejącego 
oznakowania oraz zabezpieczanie powierzchniowe nawierzchni drogi po usuwaniu 
oznakowania poziomego zgodnie ze standardami ZDM. 

6. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej. 

7. Termin wykonania. 

Do 30 września 2019 roku. 

8. Warunki uczestnictwa. 

Oferenci są związani ofertą przez okres 30 dni roboczych od terminu składania ofert.  

Przy wyborze i ocenie ofert, Zleceniodawca kierować się będzie kryterium ceny oferty, 
które rozpatrywane będzie na podstawie ryczałtowej ceny brutto za wykonanie 
przedmiotu zamówienia. Należy podać osobną kwotę dla każdego z zadań, wymagane 
jest złożenie oferty dla wszystkich 4 zadań. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta 
zawierająca najniższą cenę będącą sumą ofert dla poszczególnych zadań. Będzie 
możliwość rozliczania i fakturowania poszczególnych zadań niezależnie. 

Zleceniobiorca musi być przedsiębiorcą lub osobą prawną. 

Zleceniobiorca powinien podpisać umowę w terminie 14 dni od jego wyboru, pod 
rygorem wybrania kolejnego oferenta. 

Zleceniodawca wymaga, aby oferent posiadał doświadczenie, do oferty należy dołączyć 
referencje z ostatnich 3 lat na wykonanie minimum dwóch zadań związanych z 
wdrażaniem organizacji ruchu o wartości minimum 50 000 zł brutto każda. Brak 
referencji związany będzie z odrzuceniem oferty. 

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia lub unieważnienia 
postępowania bez podania przyczyny. 

Kary umowne (wartości procentowe odnoszą się do wartości pojedynczych zadań) 

1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 %      
wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia. 

2. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Zleceniobiorca w wysokości 20% wartości wynagrodzenia 
umownego netto. 

9. Numer referencyjny nadany przez zamawiającego. 
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10. Oferty należy złożyć: 

W siedzibie Zleceniodawcy na ulicy Wilczak 17 w Poznaniu (sekretariat/biuro 
podawcze/adres email zdm@zdm.poznan.pl). 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „RO – Progi 4, NIE 
OTWIERAĆ PRZED data / godzina”. 

Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.  

11. Termin składania ofert 

Do dnia  10 lipca 2019 r. do godz. 8:00  

12. Data, godzina otwarcia ofert 

Siedziba ZDM Poznań, Wilczak 17,  10 lipca 2019 roku, godzina 12:00. 

13. Osoba wprowadzająca zaproszenie do składania ofert. 

Tomasz Krzyżaniak 

 

 


