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Stargard Szczeciński, dnia 20 lutego 2015 r. 
5.2015.ZS 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15 zaprasza 
Państwa do złożenia oferty cenowej na „ dostawa znaków drogowych pionowych i elementów 
bezpieczeństwa ruchu”  
 
1. Opis przedmiotu zamówienia: 

1) Przedmiotem zamówienia jest: dostawa znaków drogowych pionowych i elementów 
bezpieczeństwa ruchu w 2015 roku dla Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie 
Szczecińskim. 

2) Termin realizacji zamówienia 
• rozpoczęcie – niezwłocznie po podpisaniu umowy, 
• zakończenie - do dnia 31 grudnia 2015 r. 

3) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę zgodnie z załącznikiem nr 1 (formularz 
cenowy) 

4) Dostarczone znaki i elementy bezpieczeństwa ruchu muszą spełniać wszelkie wymogi 
jakościowe dopuszczające je do użycia zgodnie ze Szczegółowymi warunkami 
technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Załączniki nr 1- 4 do rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. (Dz. U. Załącznik do nru 220, poz. 
2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.). 

5) Zamówienie będzie odbywało się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego. 
Jednorazowa dostawa na kwotę minimum 2.000 zł brutto. 

6) Cena jednostkowa obejmuje: 
a) koszt znaku i elementów bezpieczeństwa; 
b) zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie transportu i rozładunku; 
c) dostawę i rozładunek na teren siedziby Obwodu Dróg Powiatowych w Chociwlu przy 

ul. Armii Krajowej nr 52, 73-120 Chociwel. 
7) Podstawa płatności: iloczyn ceny jednostkowej brutto skalkulowanej przez Wykonawcę w 

formularzu cenowym i ilości dostarczonych znaków. 
8) Zamawiający informuje, iż podane w formularzu cenowym ilości są wielkościami 

orientacyjnymi i w ostatecznym rozliczeniu mogą ulec zmianie.  
2.  Sposób przygotowania oferty.  

1) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. 
2) Oferta powinna zawierać wypełniony Formularz cenowy. 
3) Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. 
4) W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone 

pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy.        



5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
niezależnie od wyników postępowania. 

6) Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i 
adresem Wykonawcy oraz oznaczeniem „Dostawa znaków drogowych pionowych i 
elementów bezpieczeństwa ruchu w 2015 roku”.   
Tak zaadresowaną kopertę należy przesłać lub złożyć osobiście w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego. 

3.  Termin i miejsce złożenia oferty 
1) Ofertę należy złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim  w pok. 

nr 3 do  dnia 6 marca 2015 r. do godz. 12ºº.  
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
3) Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inna drogą , o terminie złożenia oferty         

decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego. 
4.  Kryterium oceny ofert: 
      Cena – 100% 
      Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną. 
5. Opis sposobu obliczania ceny 

1) Cena ofertowa winna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją dostawy . W cenie     
należy uwzględnić wszystkie opłaty i podatki , z uwzględnieniem wartości końcowej 
podatku od towarów i usług- VAT. 

2) Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie , z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenia należy dokonywać zgodnie z regułą 
matematyczną. 

3) Cenę  za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu cenowym. 
 
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim zastrzega sobie prawo, przed podpisaniem 
umowy do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny i nie przewiduje zwrotu kosztów 
poniesionych przez potencjalnych wykonawców. 
Integralną częścią zapytania ofertowego jest formularz oferty cenowej oraz projekt umowy.  
 
Załączniki : 
1. druk Formularza cenowego  
2. projekt umowy 

 


