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Stargard, dnia 15.02.2017 r. 

ZDP.1/ZG.2220.02.17.MS 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
Na zadanie:  

 
Wymiana ogrodzenia frontowego i remont ogrodzenia wewnętrznego w siedzibie zarządów 

dróg publicznych przy ulicy Bydgoskiej 13/15 w Stargardzie. 
  
1. Opis przedmiotu zamówienia:  Wymiana ogrodzenia frontowego i remont ogrodzenia 

wewnętrznego w siedzibie zarządów dróg publicznych przy ulicy Bydgoskiej 13/15  
w Stargardzie. 

 
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 
- wykonanie robót rozbiórkowych i montażowych ogrodzenia frontowego, 
 - dostarczenie gotowych elementów nowego ogrodzenia - zamawiający preferuje ogrodzenie          

metalowe, ocynkowane o podobnych elementach jak istniejąca brama przesuwna i furtka  
(w załączeniu zdjęcia istniejącego ogrodzenia), 

- oczyszczenie i  malowanie istniejącego ogrodzenia wewnętrznego, 
- naprawa cokołu kamiennego. 
 
3. Zakres robót dodatkowych obejmuje: 
- oznakowanie i zabezpieczenie w trakcie trwania robót,  
- wykonanie robót budowlanych i towarzyszących w zakresie wynikającym z przedmiotu 

zamówienia, w zakresie adekwatnym do danego asortymentu robót, 
- wykonanie robót tymczasowych i zabezpieczających teren budowy,   
- zakup lub pozyskanie materiałów i ich transport na miejsce budowy, 
- zagospodarowanie we własnym zakresie lub też utylizacja powstałego w wyniku prowadzonych 

robót gruzu, odpadów, urobku zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

4. Termin wykonania zadania do 30.07.2017 r. 
 

5. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem i wysłać na adres Zarząd Dróg Powiatowych  
ul. Bydgoska 13/15 73-110 Stargard lub drogą elektroniczną na adres: szotowicz@zdp.stargard.pl 
do dnia 24.02.2017 r. do godz. 15:00 z dopiskiem: „Oferta na  zadanie: Wymiana ogrodzenia 
frontowego i remont ogrodzenia wewnętrznego w siedzibie zarządów dróg publicznych przy 
ulicy Bydgoskiej 13/15 w Stargardzie.” 
 

6. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną. Cena ofertowa winna obejmować 
wszelkie koszty związane z realizacją zadania. Rozliczenie nastąpi na podstawie protokołu 
odbioru oraz kosztorysu powykonawczego przy rzeczywistej ilości wykonanych prac  
z uwzględnieniem cen jednostkowych zawartych w ofercie cenowej. Wynagrodzenie zostanie 
wypłacone Wykonawcy w terminie 14 dni od przedłożenia faktury Zamawiającemu. 
 

            


