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Mielec, dnia 22.08.2019 r,

Zaproszenie
do skNadania oferĘ cenowej

(zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO)

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu z siedzibą w Mielcu przy ul. Korczaka 6a, tel.lfax (17) 58-37 -52I,
zwany dalĄ Zamawiającym, znrraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na :

Remont przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1 169R Podleszany - Rydzów - Ruda - Zasów z

w km 4+607 w m. Rydzów i w km 12+568 w m. Ruda.

ż. Szczegołowy opis przedmiotu zamówienia zawięra,,Kosźorys Ofertowy", stanowiący załączniknr 1
do niniej sze go zapr oszenia.

3. ZamowienianaleĘ zrealizować w terminie : 30 dni od podpisania umowy.

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

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

warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego pisma.

W celu potwierdzenia spełniąnia warunków, o których mowa w)lżej oraz w celu nłeryrtkowania
zdolności Wvkonmłql do w}łkonania udzielanego zamówienia, W)lkonawca wraz z ąfertq jest
zobowiqzaryl zło4lć oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z treściq
załqcznika nr 2 do ninie.iszego zaproszenia.

5. Oferta powinna zawierać:
a) wypełniony,,Kosźorys Ofeńowy", stanowiący zalączniknr 1 do niniejszego zaproszenia,
b) ,,Oświadczęnia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu", stanowiący zalącznik nr 2 do

n i n iej sze go zapr oszenia.

6. Wykonawcamoże ńoĘó tylko jedną ofertę.

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty rwiązane zprzygotowaniem i złożenięm 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:
- kosźy wykonania wszystkich prac,
- podatek VAT.
Cena powinna byó podana w złotych; rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą się
odbywać w złotych.

10. Wykonawca zamieści ofertę w kopercie, która:
- będzie zaadresowana na adres Zamawiającego podany w pkt.1,
- będzie posiadaó oznaczenie: o,Oferta na remont przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1 169R

Podleszany-Rydzów-Ruda -Zasów: w km 4+607 w m. Rydzów iw km 12+568 w m. Ruda",
- będzie posiadaó naTwę i adres wykonawcy,



ll. Zamauliający otrzyma ofeĄ nie poźniej niż do dnia 28.08.2019 r. do godz.
składania ofert jest sekretariat w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5.

Wsrystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej

10.00. Miejscem

zostaną zwrócone
wykonawcom nieotwarte.

12. Po are,lizie otrzymanych ofert Zamavłiający wybierze wykonawcę dla wykonania przedmiotowego
zamówienia.
Do wybranego wykonawcy Zamawiający prześle, w ciągu trzech dni 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 dniaZ9 sĘcznia
2004 r, Prawo zamówień publiczrrych (Dz.U,2018,poz.1986 zpoźn. zm.).

14. W prąrpadku zainteresowania opracowaniem przedmiotowej dokumentacji projektowej prosimy
o złożenie wyżej określonej ofeńy, w wyznaczonym terminie.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Pan Wiesław SoĘs - Stanowisko ds.
Mostów.

|5. Zamawiający powiadomi pisemnie o wyborze oferty wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się
o udzielenie zamówienia, wskazując: nazwę firmy, której ofertę wybrano, adres jej siedziby
i oferowaną cenę.


