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  Zagościniec, dn. 10 maj 2021 r. 

Nr sprawy: SPW.373.63.2021 

 

Zamawiający: 

Powiat Wołomiński 

05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 

NIP: 125-09-40-609 

REGON: 013269344 

 

Wydział Dróg Powiatowych 

05-200 Zagościniec, ul. Asfaltowa 1 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na: 

1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kruszenia materiału betonowego w ilości ok. 

2400Mg kruszarką szczękową z układem PRE-SCREEN (30% więcej odsiewa zera), 

wynajem kruszarki z młotem i nożycami do kruszenia ok. 380szt. płyt MON, wynajem 

przesiewacza recyklingowego do przesiewania ok.2000Mg ziemi zmieszanej z gruzem  

i kruszywem na frakcje od 0 do 15mm, od 0 do 35mm wraz z transportem maszyn.  

2. Kod CPV:  45520000-8 

3. Termin realizacji zamówienia:  

 30 września 2021 r. 

4. Warunki płatności: 

4.1.  Należność za wykonanie zadania, zostanie przez Zamawiającego przekazana na 

konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej 

faktury. 

4.2.  Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za przedmiot umowy  

z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności. 

4.3.  Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy będzie 

rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu 

prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. 

5. Warunki udziału w postępowaniu: 

     Prowadzenia działalności gospodarczej. 
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6. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu: 

Zamawiający wymaga przedłożenia następujących dokumentów wraz z ofertą: 

 aktualnego odpisu 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 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

7. Kryteria oceny ofert: 

  Cena za wykonanie zadania – najniższa cena 

8. Miejsce i termin składania oferty: 

Wydział Dróg Powiatowych 

05-200 Zagościniec, ul. Asfaltowa 1 

Oferty należy złożyć na Kancelarii w siedzibie Wydziału Dróg Powiatowych do dnia  

17 maja 2021r. do godziny 12.00. 

 

Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego 

na adres: j.w. 

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

Wykonawca: 

 

 

Zamawiający: 

Powiat Wołomiński 
Wydział Dróg Powiatowych 
ul. Asfaltowa 1, 05-200 Zagościniec 
(kancelaria) 

OFERTA NA: 
„wykonanie kruszenia materiału betonowego”. 
Nr sprawy: SPW.273.63.2021 
 
Nie otwierać przed dniem 17 maja 2021r. godz. 12.30 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty w sytuacji 

niezgodnego z powyższym sposobem opisania oferty 

Oferty złożone po wyznaczonym terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania. 

9. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

Wydział Dróg Powiatowych 

05-200 Zagościniec, ul. Asfaltowa 1 

Otwarcie ofert odbędzie się na Sali konferencyjnej w siedzibie Wydziału Dróg 

Powiatowych w dniu 17 maja 2021 r. o godzinie 12.30. 
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10. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: 

Waldemar Majewski Waldemar, Jeznach Waldemar (Wydział Dróg Powiatowych), 

tel.:  22 777- 47 - 79, 80, 81; wewn.-18,  

e-mail: w.majewski@powiat-wolominski.pl lub wdp@powiat-wolominski.pl  

11.  Załączniki: 

 Załącznik Nr 1 – druk oferty 

 Załącznik Nr 2 – istotne postanowienia umowy 

  

 

 

z up. Zarządu Powiatu Wołomińskiego 

Naczelnik 

 

/-/ Rafał Urbaniak 

mailto:w.majewski@powiat-wolominski.pl
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