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RO.342.39.2019       Poznań, 20 sierpnia  2019r. 

OGŁOSZENIE W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI DO 30 TYS. EURO 

1. Dane kontaktowe Zamawiającego  

Miasto Poznań Zarząd Dróg Miejskich  

ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań. NIP 209-00-01-440, Regon 631257822. 

2. Nazwa postępowania. 

Wykonanie usługi dostawy i  montażu 40 sztuk tablic informacyjnych. 

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

Wydział Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu, Tomasz Krzyżaniak, telefon 061 6477 214. 

4. Adres pod którym zamieszczony jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

www.zdm.poznan.pl – zamówienia publiczne  

5. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dostawy 40 sztuk tablic oraz montażu 30 
sztuk (z 40 sztuk) tablic o treści „UWAGA WŚCIEKLIZNA – OBSZAR ZAGROŻONY”.  

Wymiar tablicy 1200 x 400 mm, czcionka drogowa 80 mm. Tło białe, litery czarne. Tablice należy 
zamontować na istniejących konstrukcjach przy znakach E-17a. Dokładne lokalizacje zostaną 
ustalone po podpisaniu zlecenia. Ostateczny rozmiar i wygląd tablic należy uzgodnić z 
zamawiającym. Tablice metalowe z blachy ocynkowanej,  podwójnie zagiętej na całym obwodzie, 
folia odblaskowa 1 generacji. 

6. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej. 

7. Termin wykonania. 

Do 16 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. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę. 

Zleceniobiorca musi być przedsiębiorcą lub osobą prawną. 
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Zleceniobiorca powinien podpisać umowę w terminie 14 dni od jego wyboru, pod rygorem 
wybrania kolejnego oferenta. 

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

9. Numer referencyjny nadany przez zamawiającego. 

RO.342.39.2019 

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 – Tablice, NIE 
OTWIERAĆ PRZED data / godzina”. 

Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny 
sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie. 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. Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być 
świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego 
otwarcia wszystkich ofert.  

11. Termin składania ofert 

Do dnia    23  sierpnia  2019 r. do godz. 8:00  

12. Data, godzina otwarcia ofert 

Siedziba ZDM Poznań, Wilczak 17,     23   sierpnia 2019 roku, godzina 12:00. 

13. Osoba wprowadzająca zaproszenie do składania ofert. 

Tomasz Krzyżaniak 


