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Dostawa 150-200 szt. wkładów do koszy 

 
Opis przedmiotu zamówienia: 
Zadanie obejmuje dokonanie dostawy 150-200 szt. wkładów do szarych koszy na słupku (Katalog 
Mebli Miejskich Poznania, model KOS-02-CH-UL/PL/SK/PA/TO/TZ, widoczny w załączeniu do 
niniejszego zapytania ofertowego). Wkład ma być wykonany z blachy ocynkowanej posiadający 
uchwyty zapewniające jego łatwe wyciąganie z kosza. Wymiary wkładu: średnica 30 cm, wysokość 
mierzona razem z uchwytami – 42 cm. 
Dostawa ma nastąpić do Magazynu ZDM przy ulicy Energetycznej 4 (dawna nazwa ulicy 
Gdyńskiej 46/50) w Poznaniu. Dostawcy jest zobowiązany dokonać rozładunku towaru  
z samochodu (bez złożenia w hali magazynowej). 

Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: j.w. 

Dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 
Do dnia 16 grudnia 2019 roku. 

Warunki uczestnictwa: 
W treści oferty należy podać kwotę brutto za wykonanie usługi, z wyszczególnieniem ceny za 
dokonanie dostawy jednego wkładu do kosza. 

Zamawiający zobowiązuje się do zamówienia minimum 150 szt., a maksymalnie 200 szt. wkładów 
do koszy. 

Termin składania ofert: 2019-10-24 9:00 

Data, godzina otwarcia ofert: 2019-10-24 13:00 

Miejsce złożenia ofert: 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 2019-10-24 13:00– oferta do postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego”. 

Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres 
oferty@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału 
lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje zapis „nie otwierać przed  
2019-10-24 13:00 – 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. 
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