
Zagościniec, 18.05.2021 r. 

Nr sprawy: SPW.273.74.2021 

 

Zamawiający: 

Powiat Wołomiński 

05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 

NIP: 125-09-40-609 

REGON: 013269344 

e-mail: wir@powiat-wolominski.pl 

tel.: 22 – 777 – 47 – 79 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 

Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na: 

 

1. Przedmiot zamówienia:  

wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. : zagospodarowanie terenu                

z uwzględnieniem dodatkowych miejsc postojowych przy Zespole Szkół w Wołominie,                      

ul. Legionów 85 

 

2. Kod CPV:  

71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 

3. Ewentualność udzielenia zamówienia uzupełniającego :  

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego. 

 

4. Termin realizacji zamówienia:  

30.07.2021 r. 

 

5. Warunki płatności: 

5.1. rozliczenie między stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury 

końcowej wystawionej przez Wykonawcę, na podstawie protokołu odbioru końcowego, 

podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag 

i zastrzeżeń.  

5.2. płatność będzie dokonana przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na numer rachunku bankowego 

wskazany na fakturze.   

 

6. Warunki udziału w postępowaniu:  

6.1. posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności; 

6.2. posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania powierzonego zadania; 

6.3. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

6.4. znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonania 

zamówienia. 

 

7. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:  

7.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do  

ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

mailto:wir@powiat-wolominski.pl


upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

7.2. Wykaz robót w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał roboty budowlane odpowiadające 

swoim rodzajem i zakresem robotom budowlanym wskazanym w przedmiocie 

zamówienia – załączenie minimum dwóch poświadczeń; 

7.3. Wykaz osób do realizacji zamówienia, w tym osoba posiadająca uprawnienia 

budowalne do projektowania w specjalności drogowej.   

 

8. Kryteria oceny ofert:  

najniższa cena. 

 

9. Miejsce i termin składania ofert:  

do godz. 10.00, 25.05.2021 r., Kancelaria, Wydział Inwestycji i Remontów Obiektów 

Kubaturowych, ulica Asfaltowa 1, Zagościniec 05-200. 

Oferty o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać w zamkniętej,                   

opisanej kopercie. 

 

10. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

godz. 10.15, 25.05.2021 r., Sala Konferencyjna Wydział Inwestycji i Remontów Obiektów 

Kubaturowych, ulica Asfaltowa 1, Zagościniec 05-200. 

 

11. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami:  

Tomasz Rentz 

Główny Specjalista  

Wydział Inwestycji i Remontów Obiektów Kubaturowych  

22 777 47 79 wew. 14   

t.rentz@powiat-wolominski.pl 

 

12. Załączniki:  

12.1 opis przedmiotu zamówienia 

12.2 formularz oferty  

12.3 istotne postanowienia umowy 

 
 

Naczelnik 

Wydziału 

 

/-/ Elżbieta Kowalczyk 


