Sanok dn.12.03.2018
ZP.2521.4.2018
Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.)

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku niniejszym zaprasza Wykonawców do złożenia
oferty cenowej na dostawę barier energochłonnych stalowych jednostronnych
SP-05/4(kompletne z całym systemem montażowym i elementami odblaskowymi)
w ilości wg kosztorysu ofertowego
1. Opis i zakres przedmiotu zamówienia: Dostawa barier energochłonnych stalowych
jednostronnych SP-05/4(kompletne z całym systemem montażowym i elementami odblaskowymi)
w ilości wg kosztorysu ofertowego
Bariery winny spełnić wszystkie obowiązujące Polskie Normy
2. Sposób i termin składania oferty:
ofertę cenową należy złożyć na załączonym druku w terminie do 28.03.2018r.
do godz. 11.00 do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku ul. Witkiewicza 8
3. Otwarcie ofert : w dn.28.03.2018r. godz. 11.30
3. Kryteria oceny ofert – najniższa cena.
4. Sposób przygotowania oferty: Ofertę wraz z dokumentami należy umieścić
w zamkniętym opakowaniu zaadresowaną następująco:

„Dostawa barier energochłonnych stalowych jednostronnych SP-05/4”
5. Termin realizacji zamówienia: 20.04.2018r.
6. Dostawa na plac składowy Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku ul. Witkiewicza 838-500 Sanok
Załączniki:
-formularz ofertowy
-wzór umowy
- kosztorys ofertowy
Zatwierdził :
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku
Wojciech Naparła

…………………………………………………
………………………………………………….
( nazwa i adres Wykonawcy)
OFERTA
DO POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W SANOKU
na dostawę barier energochłonnych stalowych jednostronnych

SP-05/4(kompletne z całym systemem montażowym i elementami odblaskowymi)
w ilości wg kosztorysu ofertowego

oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z zestawieniem :
w cenie netto z wszystkimi opłatami koniecznymi do zakończenia realizacji zamówienia
zł ...................................................................................................................................................
słownie zł .....................................................................................................................................
w cenie brutto , z wszystkimi opłatami koniecznymi do zakończenia realizacji zamówienia
z ............% podatkiem VAT zł ....................................................................................................
słownie zł .....................................................................................................................................

Termin wykonania zamówienia 20.04.2018r.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego
zastrzeżeń. Zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez
zamawiającego w przypadku wyboru naszej oferty.
2. Udzielamy Zamawiającemu gwarancji na bariery : 36 m-cy od daty odbioru.
3. Oświadczamy , że dostarczone bariery spełniają wszystkie obowiązujące Polskie Normy .
4. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralna część umowy są :
-Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
1.
………………………. dnia …………………………
…………………………………..
podpis osoby uprawionej

Umowa nr ……..
zawarta w dniu …………….. w Sanoku pomiędzy: . pomiędzy Powiatem Sanockim ul. Rynek 1 , 38-500
Sanok NIP 687-17-86-679 - Powiatowym Zarządem Dróg w Sanoku ul. Witkiewicza 8 , zwanym
w dalszej części umowy „Zamawiającym”, który reprezentuje:
Wojciech Naparła-Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku , na podstawie pełnomocnictwa
Zarządu Powiatu Sanockiego z dnia 15 marca 2016r Uchwała Nr 68/2016
przy kontrasygnacie Pani Janiny Groń– Głównego Księgowego Powiatowego Zarządu Dróg
w Sanoku
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym

a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą „, w imieniu którego działają
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
o następującej treści:
§1

1.Dostawa barier energochłonne stalowe jednostronne
SP-05/4(kompletne z całym systemem montażowym i elementami odblaskowymi)
w ilości wg kosztorysu ofertowego

2. Przyjęta oferta cenowa wraz z kosztorysem ofertowym , stanowi integralną część
niniejszej umowy .
§2

Cena netto za całość dostawy wynosi : ……………………………………………………
słownie zł …………………………………………………………………………………………………
cena za całość dostawy brutto wynosi : ………………………………………………
słownie zł : …………………………………………………………………………………………

§3

Termin realizacji zamówienia ustal się na dzień: 20 kwiecień 2018r
§4
Odbiorca wymaga aby dostarczony materiał spełniał wymogi określone w opisie i zestawieniu

§5
Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone bariery 36m-cy lata od daty odbioru.

§5

1.Zamawiający „ zobowiązuje się dokonać zapłaty za dostarczoną dostawę w terminie 30
dni od daty przedłożenia faktury .
2.Fakturę należy wystawić na Powiat Sanocki ul. Rynek 1 , 38-500 Sanok NIP 687-17-86-679 ,
odbiorcą faktury i płatnikiem będzie Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku ,ul. Witkiewicza 8,
38-500 Sanok
§6

Za nieterminową realizację dostaw Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wys.
0,1 % wartości niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki .
§7

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego .
§8

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egz. po 2 egz. dla każdej ze stron .

„ Zamawiający „ :

„ Wykonawca „

Wartość kosztorysowa;……………
Podatek VAT 23%;
Cena kosztorysowa;
Słownie:

Kosztorys Ofertowy
Branża Drogowa

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku
ul. Witkiewicza 8
38-500 Sanok

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kosztorys ofertowy :
Nr
poz.

Podstawa

Opis robót

Jm

Ilość

Wartość
jednostkowa
brutto

Wartość
całkowita
brutto

1

2

3

4

5

6

7

mb.

100

1.

KNR 2-31 Bariery energochłonne stalowe jednostronne SP-05/4
0704/01 (kompletne z całym systemem montażowym i elementami
odblaskowymi)

2.

Zakończenie bariery typ - B (prawe)

szt.

15

3.

Zakończenie bariery typ - B (lewe)

szt.

15

4.

Słupki sigma

szt.

25

5.

Elementy odblaskowe

Szt.

100

Łącznik ukośny typu -B (lewy)

Sst.

5

6.

Łącznik ukośny typu -B (prawy)

szt.

5

7.

(DODATKOWY) Kompletny zestaw montażowy obejmujący
nakładki stykowe, wsporniki prowadnicy
typu B, komplet śrub, podkładek, nakrętek
i elementów odblaskowych

kpl.

100

Razem k.b.
Podatek VAT 23%
Ogółem

…………………………………………
(podpis osoby uprawionej)

