
ZP.271.W.4.2022                                                                                                 Dębica, 21.04.2022r. 
 

Specyfikacja Warunków Zamówienia 
 

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy , ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica 
ZAPRASZA 

do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.: 
„Dostawa znaków drogowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy w 2022 r.” 

         

1. Rodzaj zamówienia: Dostawa 
2. Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe 
3. Możliwości składania ofert częściowych: Brak możliwości składnia ofert częściowych 
4. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej w formie papierowej: 

a. należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, 
b. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres 

zleceniobiorcy oraz opis: Propozycja cenowa na zadanie pn. 
„Dostawa znaków drogowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy w 2022 r.” 

c. ceny w niej mają być podane cyfrowo i słownie , 
d. ma być napisana w języku polskim , czytelną i trwałą techniką, 

5. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej w formie elektronicznej: 
Plik oferty w formacie pdf podpisany elektronicznie (podpisem kwalifikowanym, 
osobistym lub zaufanym) 

6. Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty: 
a. formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru, 
b. wypełniony wzór umowy. 

7. Termin realizacji zamówienia: 
Do końca grudnia 2022 r. 

8. Termin związania ofertą: 
a. Termin związania ofertą wynosi 30 dni,  (lub 30 dni od daty ostatecznego terminu 

składania ofert, w przypadku jego przedłużenia).       
b. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 
9. Kryteria oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia 

Cena -  100 % - waga 100 pkt 
Wartość punktowa w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru: 

najniższa oferowana cena 
        C=  -------------------------------------- x 100 pkt 

cena ocenianej oferty 
10. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej: 

a) W cenę znaków drogowych należy wliczyć koszt transportu do ODM Pilzno i ODM 
Brzostek oraz w cenie  należy wliczyć:  

b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT, 
Cena podana przez zleceniobiorcę – Wykonawcę za świadczoną dostawę obowiązuje 

przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji w okresie jej trwania . 

Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego 

wymogom i o najniższej cenie. Dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty będzie 

polegało na porównaniu sumy cen jednostkowych znaków drogowych z kategorii 

wymienionych w tabeli od poz. 1 do 8. 



11. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Wadium oraz zabezpieczenie wykonania umowy nie jest wymagane 

12. Miejsce i termin składania ofert: 
a. Termin składania ofert upływa dnia : 28.04.2021 r. do godz. 11:00 
b. Ofertę w formie papierowej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica, - pokój nr 533. 
c. Ofertę w formie elektronicznej (z podpisem kwalifikowanym, osobistym lub 

zaufanym) przesłać na adres zamowienia@rde.pl. 
13. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są: 

Pan Marek Ligęzka – sprawy merytoryczne,  tel. 14 672 10 10 
Pan Wojciech Zboch – sprawy formalne,        tel. 14 680 31 56 

14. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone zgodnie z ustawą  
„ Prawo Zamówień Publicznych” art. 2 pkt 1 i REGULAMINEM UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 130 000 ZŁOTYCH  na 2022 rok, 
ogłoszone na w-w stronie internetowej Zamawiającego i na tablicy ogłoszeń  
w siedzibie Zamawiającego. 

15. Załączniki:  

 Nr 1 - Formularz ofertowy (FO) 

 Nr 2 - Wzór Umowy – (WU) 
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