
Częstochowa, dnia 04.07.2011 r.
Nr sprawy PZD/ZPU/19/2011
(nadany w PZD)

Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia 
publicznego 

ZAPROSZENIE
do złożenia propozycji cenowej (oferty) na 

Roboty związane z wykonaniem oznakowania poziomego na drogach powiatowych i 
wojewódzkich będących w utrzymaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie

(na podstawie art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

1 Opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  robót  związane  z  wykonaniem  oznakowania 

poziomego  na  drogach  powiatowych  i  wojewódzkich  będących  w  utrzymaniu 
Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie.

1.2. Roboty zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych 
niniejszą umową warunkach.

1.3. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia
1.3.1. Zamawiający wymaga, by gwarancja na wykonane roboty wynosiła minimum 24-y 

miesiące  na  oznakowanie  cienkowarstwowe  i  36-ść  miesięcy  na  oznakowanie 
grubowarstwowe, licząc od następnego dnia po odbiorze końcowym.

2. Wymagany termin realizacji zamówienia:
2.1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia. Termin wykonania umowy  do dnia: 

16.12.2011 r.
2.2. Roboty  będą  wykonywane  na  podstawie  zleceń  wystawionych  przez  Zamawiającego 

określających lokalizację, zakres robót i termin wykonania.
2.3. Za termin zakończenia robót uznaje się potwierdzenie wykonania robót przez przedstawiciela 

Zamawiającego po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o 
wykonaniu robót objętych przedmiotem zamówienia.

3. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowe:
3.1. Na propozycji cenowej należy umieścić napis: propozycja cenowa sprawa PZD/ZPU/19/2011  

Roboty  związane  z  wykonaniem  oznakowania  poziomego  na  drogach  powiatowych  i  
wojewódzkich będących w utrzymaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie

3.2. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
3.3. cena ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

4. Opis sposobu obliczenia ceny
4.1. Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 

2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, ze zm.) tj. cena – wartość wyrażoną w jednostkach 
pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w 
cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie 
odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i 
usług oraz podatkiem akcyzowym,

4.2. Cenę oferty stanowi suma wartości  wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie  koszty 
niezbędne  do  wykonania  zamówienia.  Wszystkie  ceny  określone  przez  Wykonawcę  są 
obowiązujące w okresie ważności umowy i nie ulegną zmianie.

4.3. Cenę oferty należy obliczyć jako cenę ryczałtową uwzględniając zakres zamówienia określony 
w  niniejszym  zaproszeniu,  oraz  wszelkie  koszty  związane  z  realizacją  zamówienia  jak  i 
ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawierania umowy.

4.4. Cenę należy podać w zł polskich w formularzu „Formularz ofertowy” (zał.  nr 1 do SIWZ), 
zaokrąglając wzwyż do dwóch miejsc po przecinku (np. 4,567≈4,57).



4.5. Informacje dodatkowe mogące mieć wpływ na cenę oferty:
4.5.1. organizacja ruchu na czas prowadzenia robót, badania próbek materiałów zabudowanych 

i wykorzystanych przy realizacji, wykonania oznakowania na czas prowadzonych robót
4.5.2. korzystanie  z  mediów  przez  Wykonawcę  będzie  realizowane  przez  Wykonawcę  na 

własny koszt.
4.5.3. obiekty tymczasowe (zaplecze wykonawców, śmietnik na terenie  wykonywania robót, 

zabezpieczenie miejsca wykonywania robót) wykonawca winien ująć w ofercie,
4.5.4. wymagane jest ciągłe utrzymywanie czystości w miejscu wykonywania robót.

4.6. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert.
4.7. Kryterium oceny ofert jest:  cena waga 100 %
4.8. Wzór do klasyfikacji ofert w kryterium cena

           Cena najniższa oferowana brutto
    Cena   =         x  100 punktów  x  100 %
                             Cena badanej oferty brutto

4.9. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto za całość zamówienia.
5. Propozycja (oferta) ma zawierać następujące dokumenty:

5.1. formularz propozycji wg załączonego wzoru
5.2. wypełniony zał. nr 1A – specyfikacja cenowa

6. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
6.1. propozycję  cenową  należy  złożyć  w  terminie  do  dnia  07.07.2011  r.  do  godz.:  10:00 

w siedzibie Zamawiającego, tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie przy ul. Sobieskiego 
9, pokój nr 241, II piętro, sekretariat lub faxem nr 34/378 54 68.

6.2. Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej  nie będą brane 
pod uwagę przy rozpatrywaniu propozycji cenowych.

6.3. Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed 
terminem upływu jej składania.

7. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:
Z-ca Dyrektora mgr inż. Roman Pakuła – tel. (34) 322-92-21,
Starszy Specjalista mgr inż. Katarzyna Wilkowska – tel.(34) 322-92-24.

8. Informacje dotyczące zawierania umowy:
Po  wyborze  propozycji  cenowej  wybrany  zleceniobiorca  ma  podpisać  umowę.  Umowa zostanie 
uzupełniona o wszystkie uwarunkowania złożone w propozycji cenowej.

…………………………………………………………………………………………………..

W załączeniu:
1. Wzór druku dla „propozycji cenowej”
2. Wzór umowy.



PZD/ZPU/19/2011         Częstochowa, dnia …….07.2011 

r.

Powiatowy Zarząd Dróg 
42-200 Częstochowa
Ul. Sobieskiego 9

PROPOZYCJA CENOWA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:
Roboty związane z wykonaniem oznakowania poziomego na drogach powiatowych i 
wojewódzkich będących w utrzymaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie

(na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych)
NAZWA I SIEDZIBA WYKONAWCY:
NAZWA……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

ADRES……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

REGON................................................................................……………

NIP ........................................................................................…………

NR TEL/FAX.........................................................................…………

ADRES E-MAILA……………………………………….…………

NAZWISKA I FUNKCJE OSÓB UPOWAŻNIO-
NYCH DO REPEREZENTACJI FIRMY

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................
Uwaga: pełnomocnictwa dla osób innych niż wymienione 
w  dokumencie założycielskim dołączyć do oferty

CENA BRUTTO ZA WYKONANIE całości PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Cena wyliczona na podstawie załącznik anr 1A – specyfikacja cenowa

cena brana pod uwage przy kryterium oceny ofert

........................... PLN
słownie............................................................................................

…………………………………………………………………………/100.

TERMIN 
ZAWARCIA 
UMOWY

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: Termin wykonania umowy do dnia: 
16.12.2011 r.
Roboty  będą  wykonywane  na  podstawie  zleceń  wystawionych  przez  Zamawiającego 
określających lokalizację, zakres robót i termin wykonania.

1. Oświadczam,  że  zawarte  w „zaproszeniu  do  złożenia  propozycji  cenowej*  warunki  umowy 
akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej propozycji do złożenia umowy na ww. 
warunkach.

2. Załącznikami do propozycji są: dokumenty i załączniki wymienione w ust. 5 zaproszenia.

……………………………………..

data, podpisy  i pieczęcie osób 
upoważnionych do reprezentowania firmy


	ZAPROSZENIE
										Ul. Sobieskiego 9


