Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 2/2021
Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 12.01.2021

Bydgoszcz dnia 28.07.2021 r.
Wydział Zamówień Publicznych
sprawa nr ZDW.N4.362.31.2021

Do:

Dyrektora Zarządu
Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy

FORMULARZ DOKUMENTUJĄCY WYBÓR
OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
dla zamówień o wartości szacunkowej równej lub powyżej 50 000 zł netto

W sprawie realizacji zamówienia wyłączonego spod stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych

1. Przedmiot zamówienia /określenie rodzaju, ilości dostaw, usług, robót budowlanych oraz ich
przeznaczenie/
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę kolizji gazociągu oraz przyłączy
gazowych, dla zadania: „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg
rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu BydgoskoToruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 – Toruń – Mała Nieszawka –
Wielka Nieszawka – Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273”.
2. Sposób przeprowadzenia rozeznania cenowego - wysłano ogłoszenie mailem do niżej
wymienionych Wykonawców:
L.p.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

1.

Projsan - Inżynieria
Sanitarna Hanna
Bartnik

ul. Wojska
Polskiego 13,
86-105 Świecie

Wysłano
ogłoszenie dnia
06.07.2021 r.

Adres email

projsan_is@wp.pl

oraz zamieszczono ogłoszenie na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Pozyskano oferty następujących Wykonawców:
Nr
oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

1

HYDROSAN
Inżynieria Sanitarna
Magdalena Pietrzak - Fedde

ul. Szymborska 212,
88-100 Inowrocław

Cena oferowana
zł brutto

Uwagi

31 980,00

brak

Zamawiający dziękuję za złożenie oferty i przewiduje podpisanie umowy w dniu 03.08.2021 r.
Zamawiający prześle mailem umowę, która należy podpisać w dwóch egzemplarzach i przesłać pocztą
lub dostarczyć osobiście do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010
Bydgoszcz.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia harmonogramu prac na maksymalnie 3 dni przed
podpisaniem umowy w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego

Podpis osoby wykonującej dokumentację podstawowych czynności: ..............................................

W przypadku zamówienia na kwotę równą lub powyżej 50 000 zł netto również podpis komisji:
Anna Kominiak

Alicja Miklasz-Gadek

……….………..……
….…………….……

Joanna Różyczka

Piotr Jaworski

………………

………………………

.............................................
podpis zatwierdzającego
/Dyrektora ZDW lub osoby
upoważnionej przez Dyrektora
ZDW/

