Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 70/2017 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 07.09.2017 r w
sprawie realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r –Prawo
zamówień publicznych przez ZDW w Bydgoszczy oraz RDW w związku z gospodarowaniem środkami publicznymi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro dotyczących realizowania zamówień ze środków
własnych.

Nr sprawy: ZDW. RDW1.12.361.PU.07.2019

OGŁOSZENIE
o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień
publicznych
Zamawiający:
Województwo Kujawsko – Pomorskie, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
NIP 9561969536
w imieniu którego działa
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu, ul. Budowlana 40, 88-100 Inowrocław
Tel. 52-357-42-61, fax 52-355-13-88,
e –mail: rdw.ino@zdw-bydgoszcz.pl

1.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sadzonek drzew RDW Inowrocław”
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ
CPV 03452000 –3 Drzewa

2.
Opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Zakres zamówienia:
– dostawa sadzonek drzew Lipy drobnolistnej, obwód pnia na wysokości 100 cm – 12-14
cm – bryła –65 szt.
2.2
Wymagania związane z wykonaniem:
- Zamawiający dokona odbioru sadzonek we własnym zakresie partiami po 20-25 szt.,
- Termin odbioru każdej partii zostanie każdorazowo uzgodniony telefonicznie przez
przedstawiciela Zamawiającego z przedstawicielem Wykonawcy.
- Zapłata za dostawę sadzonek nastąpi na podstawie faktycznie odebranej ilości sadzonek
na podstawie dokumentów WZ zgodnie z cenami podanymi w kosztorysie ofertowym.
- Dopuszcza się zmiany ilości i rodzaju poszczególnych asortymentów w stosunku do
kosztorysu ofertowego pod warunkiem posiadania środków w ramach niniejszej umowy.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymaga się zrealizowania zamówienia w terminie: od 01.04.2019r. do 12.04.2019r.

SPOSÓB PŁATNOŚCI:
Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy za wykonane usługi na podstawie faktury
wystawionej na koniec realizacji dostawy, w ciągu 21 dni od daty jej przyjęcia przez
Zamawiającego. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy
na rachunek Wykonawcy.
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto podaną na formularzu oferty, wyliczoną
w oparciu o kosztorys ofertowy. Cena jest to wartość wyrażona w pieniądzu w walucie PLN
wraz z podatkiem VAT w wysokości 23%.Każdy wykonawca może zaproponować tylko jedną
cenę i nie może jej zmienić.
2. Cena oferty będzie ceną kosztorysową. Formularz kosztorysu ofertowego winien być
wypełniony w każdej pozycji. Ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym pozostają stałe i nie
będą podlegały zmianom w toku realizacji przedmiotu zamówienia. Na cenę oferty składa się
całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty
towarzyszące w wykonaniu niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu
zamówienia.
3. Cena winna być wyrażona w złotych polskich. Ceny podawać w zaokrągleniu do pełnych
groszy.
4. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą podlegały waloryzacji.
KRYTERIA OCENY OFERT
a) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny,
którego wagę określa się 100 %.
b) Zasada przyznawania punktów za cenę polegać będzie na porównywaniu oferty z najniższą
ceną brutto do oferty ocenianej.
c) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione
w niniejszym ogłoszeniu warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród
rozpatrywanych ofert za realizację przedmiotu zamówienia.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I DOKUMENTY NA POTWIERDZENIE
ICH SPEŁNIENIA
Wykonawca winien załączyć Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
SPOSÓB PŁATNOŚCI:
Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy za wykonane usługi na podstawie faktury
wystawionej na koniec realizacji dostawy, w ciągu 21 dni od daty jej przyjęcia przez
Zamawiającego. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy
na rachunek Wykonawcy.
TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Zamawiający wymaga odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie do dnia 08.02.2019r. do godz. 15.00

Formularz ofertowy należy przesłać na adres:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu
ul. Budowlana 40, 88-100 Inowrocław
Oferty można składać również poprzez:
- złożenie osobiste w sekretariacie RDW Inowrocław,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej (m.krolikowska@zdw-bydgoszcz.pl).
Osoba prowadząca sprawę:
Małgorzata Królikowska

............................................
Podpis Kierownika RDW
Inowrocław

