
Częstochowa, dnia 05.07.2011 r.
Nr sprawy PZD/ZPU/21/2011
(nadany w PZD)

Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia 
publicznego

ZAPROSZENIE
do złożenia propozycji cenowej(oferty)na zadanie pn:

Sukcesywne ustawianie, remont i wymiana barier energochłonnych na 
drogach wojewódzkich i powiatowych będących w utrzymaniu 

Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie 
(na podstawie art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

1 Opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Sukcesywne  ustawianie,  remont  i  wymiana  barier  energochłonnych  na 

drogach wojewódzkich i powiatowych będących w utrzymaniu Powiatowego 
Zarządu Dróg w Częstochowie

1.2. Roboty  zostaną  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  normami  oraz 
na ustalonych w umowie warunkach.

1.3. Zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A do umowy.
1.4. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia zamawiającemu gwarancji jakości wykonania na 

okres min. 36 miesięcy.
1.5. Zamówienie należy realizować w oparciu o obowiązujące w budownictwie drogowym normy, 

instrukcje,  oraz  OGÓLNE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE nr  D  -  07.05.02  „REMONT 
BARIER OCHRONNYCH STALOWYCH” – zał. do zaproszenia.

1.6. Teren po wykonanych robotach należy uprzątnąć i oczyścić, a zdemontowane elementy barier 
zagospodarować we własnym zakresie przez Wykonawcę.

1.7. Zaleca  się,  aby  Wykonawca  zdobył  wszystkie  informację,  które  mogą  być  konieczne  do 
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

1.8. Zaleca  się,  aby  Wykonawca  zdobył  wszystkie  informację,  które  mogą  być  konieczne  do 
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

2. Wymagany termin realizacji zamówienia:
2.1. Umowa między stronami obowiązuje od dnia jej zawarcia do 31.12.2011 r.
2.2. Wykonywanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie wg zleceń (prze-

słanych faksem, za potwierdzeniem telefonicznym odbioru faksu), w których szczegółowo 
zostanie przedstawiony zakres i termin wykonania zlecenia) przez okres trwania umowy.

2.3. Każdorazowa robota zostanie zrealizowana przez Wykonawcę własnym sprzętem na jego 
ryzyko i koszt. 

3. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowe:
3.1. Na propozycji cenowej, w zamkniętej kopercie, należy umieścić napis: propozycja 

cenowa  sprawa  PZD/ZPU/21/2011  Sukcesywne  ustawianie,  remont  i  wymiana 
barier  energochłonnych  na  drogach  wojewódzkich  i  powiatowych  będących  w 
utrzymaniu  Powiatowego  Zarządu  Dróg  w Częstochowie w  celu  rozpoznania 
sprawy.

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,
3.4. cena ma obejmować całość zamówienia.
3.5. Należy wypełnić wszystkie rubryki w specyfikacji cenowej załącznika 1A do umowy

………………………………………………………………………………………………
4. Przy wyborze propozycji (oferty) zamawiający będzie się kierował: Cena   –   100%  
5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:



W cenę propozycji należy wliczyć:
5.1 wartość roboty*/usługi*/dostawy* określoną w oparciu o opis przedmiot zamówienia,
5.2 obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
5.3 Cena podana  przez  wykonawcę  za  świadczoną  robotę*/usługę*/dostawę*  jest 

obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie 
jej trwania.

5.4 Zamawiający wybierze propozycję (ofertę) odpowiadającą wszystkim postawionym przez 
niego wymogom i o najniższej cenie

5.5 Wykonawca  poniesie  wszelkie  koszty  związane  z  przygotowaniem  i  złożeniem  oferty. 
Zaleca się aby wykonawca zdobył  wszelkie informacje,  które mogą  być  konieczne do 
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

6. Propozycja (oferta) ma zawierać następujące dokumenty:
6.1 formularz propozycji wg załączonego wzoru 
6.2 Wypełniony załącznik nr 1A do zaproszenia – specyfikacja cenowa.

7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
7.1 propozycję  cenową  należy  złożyć  w  terminie  do  dnia  08.07.2011  r.  do  godz.:  10:00 

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

7.2 Propozycja  otrzymana  przez zamawiającego po terminie  podanym powyżej  nie będzie 
brana pod uwagę przy rozpatrywaniu propozycji cenowych.

7.3 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed 
terminem upływu jej składania.

8. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:
Z-ca Dyrektora mgr inż. Roman Pakuła – tel. (034) 322-92-21,
Główny Specjalista mgr inż. Lidia Rozpondek – tel.(034) 322-92-24.
Starszy Specjalista  mgr inż. Katarzyna Wilkowska – tel.(034) 322-92-24

9. Informacje dotyczące zawierania umowy:
Po powiadomieniu o wyborze propozycji cenowej Zamawiający podpisze umowę z wybranym 
wykonawcą.

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

p.o. DYREKTOR

Bożena Zalewska
 ……………………………….

podpisał/a
W załączeniu:

1. Wzór druku dla „propozycji cenowej”
2. Projekt umowy
3. Specyfikacja cenowa – zał. 1A do zaproszenia
4. Specyfikacja techniczna



PZD/ZPU/21/2011           Częstochowa, dnia ….07.2011r.

Powiatowy Zarząd Dróg 

42-217 Częstochowa

Ul. Sobieskiego 9

PROPOZYCJA CENOWA
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

Sukcesywne ustawianie, remont i wymiana barier energochłonnych na 
drogach wojewódzkich i powiatowych 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 całość przedmiotu zamówienia 
Cena wyliczona z załącznika nr 1A do zaproszenia

......................................................PLN
słownie..................................................................................................................................................................
……………………………………………

TERMIN 
REALIZACJI Umowa między stronami obowiązuje od dnia jej zawarcia do 31.12.2011 r.

WARUNKI 
GWARACJI

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia zamawiającemu gwarancji jakości wykonania na 
okres …………miesięcy (min. 36 miesięcy).

WARUNKI 
PŁATNOŚCI: do 60 dni

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. Oświadczam,  że  będę  dysponował  sprzętem  potrzebny  do  zrealizowania  przedmiotu 
zamówienia.

3. Załącznikami do propozycji są: dokumenty i załączniki wymienione w ust. 6 zaproszenia.

……………………………………..

Podpis i pieczątka wykonawcy
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