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ZP.2521.14.2019 
 
 
 
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej do 30 000 EURO 
 
 

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku niniejszym zaprasza Wykonawców do 
złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi: całoroczne opróżnianie koszy ulicznych  
w ilości 48 szt. zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych będących w zarządzie 
Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku w granicach administracyjnych miasta Sanoka. 

  

1. Opis i zakres przedmiotu zamówienia: 
 całoroczne opróżnianie koszy ulicznych w ilości 48 szt. zlokalizowanych w ciągu dróg 
powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku w granicach 
administracyjnych miasta Sanoka. Wykaz wraz z lokalizacją przedmiotowych koszy zawiera 
załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji stanowiący integralną cześć oferty. 

 
2. Sposób i termin składania oferty: 
ofertę cenową należy złożyć na załączonym druku w terminie do 07.06.2019r.do godz. 12.00 
do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku ul. Witkiewicza 8 . 
3. Kryteria oceny ofert – najniższa cena. 
4. Sposób przygotowania oferty: Zgodnie z formularzem ofertowym 
5. Termin realizacji zamówienia:  od podpisania umowy  do 31.12.2019r. 
 
 
 
Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 
2. Wykaz koszy wraz z ich lokalizacją 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    
 
 
 
 
 



………………… 
…………………………………… 

( miejscowość data )  
( nazwa i adres Wykonawcy) 
 
                                                                          Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku  
                                                                         ul. Witkiewicza 8  
                                                                         38-500 Sanok  
 
 W nawiązaniu do zapytania ofertowego  dot. całoroczne opróżnianie koszy ulicznych  
w ilości 48 szt. zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych będących w zarządzie 
Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku w granicach administracyjnych miasta Sanoka  
o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za 
cenę  :  
 
 
 
cena netto za wykonanie usługi w okresie jednego miesiąca...…………………………….. zł  
podatek VAT ………………………………….. zł  
cena brutto za wykonanie usługi w okresie jednego miesiąca .……………………………...zł  
słownie brutto ………………………………………………………………………………. zł  
Termin wykonania zamówienia od  podpisania umowy  do 31.12.2019r. 
 

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.    Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralna część umowy są :  
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie  

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 
na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

2. Dokument potwierdzający posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
odbierania i transportu odpadów.  

3. …………………………………………….. 
 
 
 ………………………. dnia …………………………  
                                                                                                             ………………………………….. 
                                                                                                                     podpis osoby uprawionej 


