ZP.271.W.5.2022

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.:
„ Utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie m. Dębica”
1.
2.
3.
4.

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe
Możliwości składania ofert częściowych: Możliwość składnia ofert częściowych
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.
„Utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie m. Dębica”,
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. Opis przedmiotu zamówienia: - w załączniku nr 1 - OPZ
7. Wymagany termin realizacji umowy: do końca listopada 2022r.
8. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium :
Cena – 100%
9. Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:
a. formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru,
b. wypełniony wzór umowy.
10. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć:
a. wartość usług określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
b. obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
Cena podana przez zleceniobiorcę – Wykonawca za świadczoną usługę jest obowiązująca
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.
11. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
a. Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 28.04.2022r. do godz. 11.00
b. Ofertę w formie papierowej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
c. Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica, pokój nr 533.
d. Ofertę w formie elektronicznej (z podpisem kwalifikowanym, osobistym lub
zaufanym) przesłać na adres zamowienia@rde.pl.
Propozycja papierowe otrzymane przez zamawiającego po terminie podanym powyżej
zostanie zwrócona zleceniobiorcy bez otwierania.

12. 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
13. Informacje dotyczące zawierania umowy:
W terminie do 5 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany
zleceniobiorca podpisze umowę po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym sposobu
i miejsca podpisania.
14. Załączniki:
Nr 1 - Opis usług do wykonania (OPZ)
Nr 2 - Formularz ofertowy (FO)
Nr 3 - Wzór Umowy – (WU)
Należy złożyć ofertę na co najmniej jedną usługę , dopuszcza się oferty częściowe.
Termin i zakres
z Zamawiającym.

wykonywanych

usług

zawsze

Wykonawca

musi

uzgodnić

Zatwierdził
Tomasz Pyzia
Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych
w Dębicy
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