
ZAAZĄD DRÓG POWIATOWYCh
WEWŁODAWIE

22-200 Włodawa, ul. Lubelska 6J
tel.lfax 82/57-25-513, tel. 82/57-21-6e;
REGON 110200194, NIP 565-13-42P '\

P.373.l0.20l6
Włodawa, dnia: 6 kwietnia 20 l6r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zarząd Dróg Powiatowych, 22-200 Włodawa, ul. Lubelska 60, tel/fax 82/57-25-513,
http:www.zdpwlodawa.bip.mbnet.pl, e-mail: zdp.wlodawa.(a),wp.pl zaprasza do złożenia oferty cenowej
na: "Dzierżawę miejsc parkingowych w Okunince nad J. Białym".

1. Zakres

Przedmiotem umowy jest dzierżawa miejsc parkingowych usytuowanych w ciągu drogi powiatowej
Nr 1726 L w Okunince nad J Białym na odcinku od km 0+990 do km 3+190 na cele związane
z potrzebami obsługi użytkowników ruchu w okresie od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 31 września
20l6r. Ilość miejsc postojowych wynosi 480 szt. Pobieranie opłat za parkowanie pojazdów
prowadzone będzie zgodnie z uchwałą Nr XXIIl137/12 Rady Gminy Włodawa z dnia 28 marca 20l2r.

II. Cena

Cena wywoławcza dzierżawy wynosi: 25 000,00 zł. netto.

ID. Wadium

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej netto tj. 2 500,00 zł.
1) Wadium, wyłącznie w pieniądzu, należy wnieść na konto w Banku Spółdzielczym

w Parczewie, Oddział we Włodawie nr rachunku 56 8042 0006 0550 1632 2000 0040.
2) Dokument potwierdzający wpłatę wadium należy dołączyć do oferty.
3) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone,

zostanie zwrócone niezwłocznie po podpisaniu UI)1Owy.
4) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

oferent nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

IV. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Wykonawca składa ofertę na formularzu wg załączonego wzoru- zał. nr 1.
2. Do Oferty należy dołączyć:

l) Zaakceptowany (podpisany) wzór umowy - zał. nr 2.
2) Dowód wpłaty wadium.

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności, opieczętowana pieczęcią oferenta i osób/osoby uprawnionych do składania
oświadczeń w jego imieniu oraz podpisana przez te osoby, oprawiona łącznie z wszystkimi
dokumentami i załącznikami.

4. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, kopercie w jednym egzemplarzu. Koperta powinna być

zaadresowana. Adres powinien zawierać:
- pełną nazwę Wydzierżawiającego,
- kod miejscowość,
- ulicę nr domu.
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Ponadto koperta powinna być oznaczona napisem "Oferta - na dzierżawę miejsc
parkingowych" oraz posiadać oznaczenie: "Nie otwierać przed 18 kwietnia 2016r. godz. 1015

"

6. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę przed terminem składania ofert.

IV. Informacje proceduralne.

1. Oferty należy złożyć w siedzibie Wydzierżawiającego - Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie,
ul. Lubelska 60 w Sekretariacie do dnia 18 kwietnia 2016r. do godz. 1000

•

2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Wydzierżawiającego w dniu 18 kwietnia 2016r. o godz. 1015
•

Komisyjne otwarcie ofert jest jawne.
3. Wybór oferty nastąpi według jedynego kryterium najwyższej ceny.
4. Czas związania ofertą - 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
5. Wynik przetargu zostanie ogłoszony na tablicy informacyjnej Wydzierżawiającego w Zarządzie

Dróg Powiatowych we Włodawie ul. Lubelska 60. Ponadto, o rezultacie postępowania wszyscy
uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie, z podaniem oferenta, który wygrał przetarg.

6. Wybrany oferent zostanie powiadomiony przez Wydzierżawiającego listem poleconym na adres
podany przez oferenta w jego ofercie, niezwłocznie po ogłoszeniu wyników przetargu.

7. Środki odwoławcze oferentom nie przysługują.
8. W sprawach formalno-prawnych związanych z postępowaniem przetargowym uprawnionym do

kontaktów z Oferentami jest Pan Sławomir Poniewozik pracownik ZDP w godzinach 700
-7- 1500 tel.

/0-82/57-26-461
9. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

V. Umowa

1. Wydzierżawiający zawrze umowę z Dzierżawcą, który złożył ofertę odpowiadającą
wymaganiom niniejszego zaproszenia i przedłożył ofertę o najwyższej cenie.

2. W przypadku gdy oferent którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
Wydzierżawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Uwaga!
W związku z zawodami sportowymi organizowanymi w dniu 4 czerwca 2016r.
w Okunince pn. Żelazny Triathlon opłaty za parkowanie pojazdów w tym dniu nie
mogą być pobierane.
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