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PJ73.17.2015

Włodawa, dnia 19 czerwca 2015 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zamówienie będzie udzielone bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych-
przy zastosowaniu dyspozycji wynikającej z art. 4 pkt 8.

Zarząd Dróg Powiatowych 22-200 Włodawa, ul. Lubelska 60, tel/fax 082/57-25-513,
www.zdpwlodawa.bip.mbnet.pl, e-mail: zdp.wlodawa.zp@wp.pl zaprasza do złożenia oferty cenowej na
zadanie pod nazwą" Wykonanie poziomego oznakowania dróg".

1. Zakres robót
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie poziomego oznakowania poprzez mechaniczne
malowanie jezdni na przejściach dla pieszych farbą białą.
Przewidywane ilości: 1321.,12 m2

2. Termin wykonania prac - do 10 lipca 2015r.
3. Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować na adres Zamawiającego.

Do kontaktu z Wykonawcami uprawniony jest: Pan Sławomir Poniewozik, tel. (O 82) 57-26-461,
e-mail: zdp.wlodawa.zp@wp.pl.

4. Termin złożenia oferty - 22.06.2015r. do godz. 1OJO w Zarządzie Dróg Powiatowych we Włodawie,
ul. Lubelska 60 (sekretariat).

5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem "Oferta na wykonanie poziomego
oznakowania dróg - nie otwierać przed 22.06.2015r. godz. 10.35".

6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy
złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty,

7. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który przedłożył ofertę o najniższej cenie.

Załaczniki:

l. Formularz ofertowy
2. Lokalizacja i zakres oznakowania poziomego
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Załącznik nr l

OFERTA

Do Zarządu Dróg Powiatowych
22-200 Włodawa
ul. Lubelska 60

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie usługi:

" Wykonanie poziomego oznakowania dróg"

my niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

(nazwa firmy, dokładny adres)

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę jednostkową za 1 m2
:

• netto .
• podatek VAT .
• brutto .

słownie: .

2. Gwarantujemy, że zakres zamówienia będzie wykonany zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją
Techniczną D-07.0.01oraz lokalizacją i zakresem robót.

3. Gwarantujemy realizację zamówienia w terminie do 10 lipca 2015r.
4. Oświadczamy, że projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się

w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach nim zapisanych.

Upoważniony przedstawiciel

Oferenta

Data: .

( podpis i pieczęć)
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