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ZAPYTANIE OFERTOWE  

W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 2 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu 
(nazwa zamawiającego) 

zaprasza 

do złożenia oferty na wykonanie zamówienia 

Remont chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2009 Brzeźno – Młyniec – Lubicz Górny o 

pow. 140m2 w m. Młyniec II 
 (nazwa zamówienia) 

Informacje o zamówieniu: 

1. Rodzaj zamówienia: Robota budowlana (rodzaj zamówienia: roboty budowlane, usługa lub 

dostawa) 

Opis przedmiotu zamówienia: Remont chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2009 Brzeźno – 

Młyniec – Lubicz Górny o pow. 140m2 w m. Młyniec II 

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełnienia:  

Warunki: posiadanie doświadczenia w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia 

Spełnianie warunków: Złożenie oświadczenia  

Sposób spełniania: Metoda spełnia/nie spełnia 

3. Kryteria oceny ofert: Najniższa cena  

4. Informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych 

kryteriów oceny ofert: Najniższa cena: waga 100 pkt. 

Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert: Liczba punktów 

uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:  

liczba punktów badanej oferty = (C min / C bad) x 100 % przy czym 1% odpowiada 1 pkt.  

gdzie:  

C min – najniższa cena (cena oferty brutto za wykonanie całości zamówienia) spośród badanych ofert;  

C bad. – cena ( cena oferty brutto za wykonanie całości zamówienia) oferty badanej;  

5. Termin realizacji zamówienia ze wskazaniem terminów odbiorów/dostaw częściowych 

(jeśli są one przewidziane):  

Termin końcowy wykonania zamówienia: 31.07.2018r. 

6. Dokumenty, których dostarczenia wymaga zamawiający: Oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu,  

7. Termin składania ofert: 02.07.2018r. 
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8. Miejsce składania ofert: Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń 

9. Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji (imię nazwisko telefon e-mail)…: Sebastian 

Kannenberg (pzdprzetargi@wp.pl) 

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, który złożył 

ofertę najkorzystniejszą.  

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia  zostaje unieważnione, w przypadku gdy: 

a) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację 

zamówienia, chyba że istnieje możliwość zwiększenia tej kwoty do ceny 

najkorzystniejszej oferty, 

b) nie złożono żadnej ważnej oferty. 

 

 

Ofertę należy złożyć1: 

- w jednej zamkniętej kopercie, opisanej jako, „Oferta na zamówienie realizowane w trybie 

analizy rynku na zadanie pn.: Remont chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2009 Brzeźno – 

Młyniec – Lubicz Górny o pow. 140m2 w m. Młyniec II 

Ponadto należy wpisać nazwę (firmę) wykonawcy i adres jego siedziby”. 

− faksem na numer ……………, 

− e-mailem na adres: …………. 

 

 

W załączeniu: 

1. formularz oferty  

2. Dokumentacja techniczna, w tym kosztorys ofertowy 

 

 

Opracował: (imię, nazwisko, funkcja data i podpis) Sebastian Kannenberg 

Zatwierdził: (imię, nazwisko, funkcja data i podpis)…………………………. 

                                                           
1 zamawiający wybiera formę złożenia oferty 


