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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 82/57-25-513,
http:www.zdpwlodawa.bip.mbnet.pl, e-mail: zdp.wlodawa.@wp.pl zaprasza do złożenia oferty cenowej
na: "Remont drogi powiatowej Nr 1736 L - ul. Chełmska w m. Wlodawa"

1. ZAKRES ROBÓT
Zakres zamówienia:
Zamówienie obejmuje przebudowę odcinka dr. powiatowej o długości 137,34 m. - ul. Chełmska we
Włodawie. Dokładny zakres inwestycji określa Projekt Wykonawczy.

2. WARUNKI ZAMÓWIENIA
Cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty ustawienia
i utrzymania oznakowania w czasie prowadzenia robót.

3. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU.

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

1) Kosztorys ofertowy - zał. nr 2.
2) Wykaz wykonanych zamówień - z podaniem ich rodzaju i wartości, daty miejsca

wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że prace zostały wykonane
prawidłowo. Wykonawca ma wykazać że w okresie ostatnich 5 lat wykonał 2 budowy,
przebudowy lub remonty dróg o podobnych charakterze wartości min. 100 000,00 zł każda: -
zał. nr 3.

3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z kopią uprawnień
budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej osoby
przewidzianej do pełnienia funkcji kierownika budowy z kopią aktualnego zaświadczenia
odpowiedniego organu samorządu zawodowego o wymaganym ubezpieczeniu od
odpowiedzialności cywilnej w/w osób (kopie potwierdzone "za zgodność z oryginałem") -
zał. nr 4.

4) Zaakceptowany (podpisany) wzór umowy - zał. nr 5.
5) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż oferowana cena.

4. INFORMACJE PROCEDURALNE
1. Wszelkie pytania należy kierować na adres Zamawiającego. Do kontaktu z Wykonawcami

uprawniony jest: Pan Sławomir Poniewozik tel. 82/57 26 461, e-mail: zdp.wlodawa.zp@wp.pl.
2. Termin złożenia oferty - 2.04.2015 r. do godz. 12.00 w Zarządzie Dróg Powiatowych we Włodawie,

ul. Lubelska 60 (sekretariat).



3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem ""Remont drogi powiatowej Nr 1736 L
- ul. Chełmska w m. Włodawa" - nie otwierać przed 2 kwietnia 2015r. godz. 12.00".

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 2 kwietnia 2015r. godz. 12.05. Niezwłocznie po
wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty
o wyborze najkorzystniejszej oferty,

5. UMOWA
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złożył ofertę odpowiadającą
wymaganiom zamawiającego i przedłożył ofertę o najniższej cenie.
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