
Mielec. dnia 02,04.2020 r.

Zaproszenie
do składania oferĘ cenowej

(zamówienie o wartości ponizej 30 000 EtlRO)

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu z siedzlbą w Mielcu przy ul. Korczaka 6a, tel.lfax 1] 5837 52I,
zwany dalej Zamavłiającym, zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej ofeĄ na :

Awaryjny remont pokładów drewnianych mostu przez rzekę Babulówkę w m. Padew
Narodowa w ciągu drogi powiatowej nr 1 118R Padew Narodowa - Wola Baranowskao km
l+386.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera ,,Kosźorys Ofertowy", stanowiący
zalączniknr 2 oraz,,Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia", stanowiący załącznik nr 5 do
niniej sze go zapr oszenia.

3. Zamowienianależy zrealizować w terminie : do 30.0ó.2020 r.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający następujące wymagania:
a) posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie,
b) dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnyni do wykonania

zamówienia,
c) znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwiającej realizację zamówienia

na warunkach określonych we wzorzę umowy, stanowiącym zalącznik nr 4 do niniejszego
pisma.

W celu potwierdzenia spełniania warunków. o którylch mowa w)lżej oraz w celu zwerylrtkowania
zdolności w)lkonalłql do w}lkonania udzielanego ząmówienia, w)lkonawca wraz z ąfertq jest
zobowiqzan)l złoąć oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie
z treściq załqcznika nr 3 do niniejszego zaproszenia.

5. Oferta powinna za,wierać:

a) wypełniony,,FotmulatzOfeĘ", stanowiący zalączniknr 1 do niniejszego zaproszenia,
b) wypełniony,,Kosztorys Ofertowy", stanowiący załączniknr 2 do niniejszego zaproszenia,
c) ,,Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu", stanowiący załącznik nr 3

do niniej szego zaproszenia.

6. Wykonawcamoże złożyć tylko jedną ofertę. 'i

7. Wykonawca poniesie wszelkie kosźy zu,iązane zprzygotowaniem i złożęniem oferty.

8. Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

9. Cena podana w ofercie powinna obejmowaó:
- koszty wykonania wszystkich prac,

- podatek VAT.



Cena powinna być podana w ńotych; rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą się

odbyrvaó w zło§ch.

10. Wykonawca zamieści ofertę w kopercie, która:

- będzie zaadresowana na adres Zamawiającego podany w pkt.1,

- będzie posiadać oznaczenię: roOferta na awaryjny remont pokładów drewnianych mostu
przez rzekę Babulówkę w m. Padew Narodowa w ciągu drogi powiatowej nr 1 118R
Padew Narodowa - Wola Baranowska, km 1+386",

- będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy.

11. ZamawiĄący otrzyma oferty nie później niż do dnia 09.04.ż0ż0 r. do godz. 10.00. Miejscem
składania ofert jest sekretariat w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5.

Wszystkie oferty otrzymane ptzez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną

zwrócone wykonawcom nieotwarte.

Iż. Po analizie otrzymanych ofert Zamawiający wybierze wykonawcę dla wykonania
przedmiotowego zamówienia,
Do wybranego wykonawcy Zamawiający prześle, w ciągu trzech dni roboczych od terminu
składania ofert, informacje o wyborze jego oferty oraz umowę, celem podpisania.

13. Do niniejszej procedury wyboru wykonawcy nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia ż9
sĘcznia2004r. Prawo zamówięń publicznych (Dz.U.2019, poz. 1843 - tj.),

14. W przypadku zaintęresowania wykonaniem przedmiotowego zadania prosimy o złożenie wyżej
określonej ofefty, w wznaczon5łn terminie.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami
Stanowisko ds. Mostów.

jest Pan Wieslaw SoĘs -

15. Zamawiający powiadomi pisemnie o wyborze ofeĘ wszystkich wykonawców, którzy ubiegali

się o udzielenie zamówienia, wskazując: nazwę fi*y, której ofertę wybrano, adres jej siedziby

i oferowaną cenę.
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