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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
         Zarząd  Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej  13/15 
zaprasza  Państwa do złożenia oferty cenowej na : Wykonanie dwukrotnego koszenia poboczy 
dróg powiatowych na terenie powiatu Stargardzkiego  
 
I.    Sposób przygotowania oferty . 
 
1.   ofertę  należy sporządzić w formie  pisemnej , w języku polskim. 
2.   oferta powinna zawierać: 

a.) wypełniony formularz „ OFERTA CENOWA” 
b.) aktualny odpis właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają  wpisu do rejestru lub 
ewidencji 

     c)  udokumentowane usług/ usługi , które swoim rodzajem odpowiadają przedmiotowi 
          zamówienia tj. wykonanie usługi/usług w zakresie koszenia poboczy dróg w ilości 
          minimum 200 ha  ostatnich dwóch latach. ( protokoły odbioru , referencje itp.)  

d) nie dopuszcza  się  zlecenia prac podwykonawcom   
e) dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia oc na okres obowiązywania 

umowy 
3.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
niezależnie od wyników postępowania . 
4.  Oferta wymaga podpisu osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy . 
5. Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem zamawiającego, nawą i 
adresem Wykonawcy oraz oznaczeniem „Wykonanie dwukrotnego koszenia poboczy dróg 
powiatowych na terenie powiatu Stargardzkiego. 
Tak zaadresowaną kopertę należy przesłać lub złożyć osobiście w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego  
 
II.   Termin i miejsce złożenia oferty  

1. Ofertę należy złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim w 
pok. nr 3 do dnia  25marca   2016 roku  

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
 
III. Wybór Wykonawcy 
 
Wybór wykonawcy dokonany zostanie na podstawie  najniższej ceny   



Oferta wykonawcy która nie będzie zawierała dokumentów o których mowa w dziale I  pkt 2 
litera c). zostanie odrzucona . 
 
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia i 
nie przewiduje zwrotu poniesionych kosztów przez potencjalnych Wykonawców  


