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ZAPYTANIE O CENĘ 

Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy zwraca się z zapytaniem o cenę „Dostawa z montażem 
dwóch progów wyspowych wraz z oznakowaniem pionowym”. 

I. Przedmiot zamówienia.
Progi wyspowe:
•wymiar progów: 1800x2000x65mm (2 sztuk)
•próg powinien być przystosowany do prędkości przejazdu 25 -30km/h
•progi powinny być zgodne z Polską specyfikacją techniczną, Polską normą, Polską aprobatą
techniczną, wspólnymi specyfikacjami technicznymi, europejskimi aprobatami technicznymi
Oznakowanie pionowe:
•wymiar – znaki średnie
•znak A-11a 2 sztuk
•znak T-1 (20m) 2 sztuk
•znak B-33 2 sztuk (30 km/h)
•słupki do znaków 2 sztuk
•Znaki powinny być wykonane i ustawione zgodnie z Załącznikiem nr 1-4 do rozporządzenia 
Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach.
Znaki powinny być wykonane z folii II generacji.

II. Termin realizacji zamówienia
15 dni od wystawienia zlecenia

III. Miejsce wykonania:
1.Droga powiatowa 1370D ul. Polna m. Krzyżanowice k./Wrocławia

IV. Istotne warunki zamówienia
1. Przedstawiona cena powinna zawierać cenę netto plus podatek VAT montażu wraz z dostawą
dwóch progów wyspowych wraz z oznakowaniem pionowym, oraz inne koszty niezbędne do 
prawidłowego wykonania zamówienia.
2. Jedynym kryterium cenowym będzie najniższa cena brutto.
3. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zadania.
4. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę cenową.
5. Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie zaadresowana na adres Zamawiającego z 
napisem „ Dostawa z montażem dwóch progów wyspowych wraz z oznakowaniem pionowym”, 
oraz nazwą i adresem Zamawiającego.
6. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
7. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 30 
dni od dnia otrzymania faktury od Wykonawcy, wystawionej na podstawie bezusterkowego 
protokołu odbioru prac budowlanych.
8. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty w przypadku gdy



żadna z ofert nie odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego.
9. Ofertę w postaci załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego (Formularz cenowy) należy
złożyć do dnia 26.06.2017r. W Zarządzie Dróg Powiatowych w Trzebnicy.
10. Oferent który zostanie wybrany do wykonania zadania zostanie
powiadomiony telefonicznie.
11. Oferta musi być sporządzona zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiąca załącznik 
nr 1.
12.  Okres gwarancji za wykonanie zadania będzie wynosił 24 miesiące.



Formularz Ofertowy

Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy ul. Wrocławska 9, 55 -100 Trzebnica 

W odpowiedzi na ogłoszenie d postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 

stycznia 2004 roku dotyczącego  „„Dostawa z montażem dwóch progów wyspowych wraz 

z oznakowaniem pionowym”. ”

my niżej podpisani :

Nazwa i adres oferenta: 
…............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Numer telefonu /faxu: 
……………………………………………………………………………….......................... 

Oferujemy wykonanie zamówieniem za następują cenę: 

…………………………… zł netto + podatek ……%VAT w wysokości ……………… zł co 

daje  łącznie kwotę ……………………… zł brutto

Słownie:..................................................................................................................................

................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................

Oświadczamy że:

-zapoznałem się z treścią ogłoszenia o zamówieniu dla niniejszego postępowania i  nie

wnoszę do niego zastrzeżeń 

-dysponujemy  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do

wykonania zamówienia.

..................dnia ...................2017r..                              ………........................................................................... 

       (miejscowość, data)                                                              (podpis upoważnionego przedstawiciela) 


