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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zamówienie będzie udzielone bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych - przy zastosowaniu dyspozycji wynikającej z art. 4 pkt 8.

Zarząd Dróg Powiatowych 22-200 Włodawa, ul. Lubelska 60, tel/fax 082/57-25-513,
www.zdpwlodawa.bip.mbnet.pl, e-mail: zdp.wlodawa@wp.pl zaprasza do złożenia oferty
cenowej na .Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1717L Urszulin - Wereszczyn w formule zaprojektuj i wybuduj ". Przebudowa
drogi obejmuje odcinek drogi od km 0+012 do km 1+860.

1. Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować na adres Zamawiającego.
Do kontaktu z Wykonawcami uprawniony jest: Pan Sławomir Poniewozik tel. (O 82)
57-26-461, e-mail: zdp.wlodawa.zp@wp.pl.

2. Termin złożenia oferty - 26.08.2016r. do godz. 11.00 w Zarządzie Dróg Powiatowych we
Włodawie, ul. Lubelska 60 - sekretariat.

3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem "Oferta na pełnienie nadzoru
inwestorskiego przy realizacji zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717L
Urszulin - Wereszczyn w formule zaprojektuj i wybuduj - nie otwierać przed
26.08.2016r. godz.l1.05".

4. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie uprawnień upoważniających do
pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej oraz aktualne
zaświadczenia Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o ubezpieczeniu od
odpowiedzialności cywilnej.

5. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
2) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika;
4) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej;
5) Pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to

budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób;
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6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty.

7. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który przedłożył ofertę o najniższej
ceme.

8. Wartość robót budowlanych na zadanie .Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717L Urszulin -
Wereszczyn wformule zaprojektuj i wybuduj" wynosi 1.055.603,48 zł.

Załączniki:
l. Formularz ofertowy.
2. Projekt Umowy.
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