
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W CIECHANOWIE
ul. Mazowiecka 7
06-400 Ciechanów

tel./fax 23 672 54 14
tel. 23 673 78 14/15

NIP 566-16-77-009

 ZP.232.35.2020.EP                                                  Ciechanów, dnia 22 września 2020 roku

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU 
- zamówienie o wartości poniżej 30 000,00 euro

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie

06-400 Ciechanów 
ul. Mazowiecka 7

Numer telefonu: (23) 673 78 14
Numer faksu:       (23) 672 54 14
e-mail: pzd@pzdciechanow.pl 
Adres strony internetowej: pzdciechanow.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00
NIP: 566-16-77-009 
REGON: 130382297

 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1) Rozeznanie cenowe rynku na zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt 8 ustawy

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).
2) Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.
3) Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  unieważnienia  postępowania  lub  rezygnacji  

z realizacji części   albo   całości zamówienia bez podania przyczyny.  

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wykonanie operatu  szacunkowego  określającego  wartość  drewna,  koszty  jego  pozyskania,  zrywki
i  porządkowania  terenu  po  wyrębie  drzew  wyszczególnionych  w  wykazie  stanowiącym  załącznik
do niniejszej Instrukcji.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zakończenie realizacji zamówienia - do dnia 31 października 2020 roku.
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5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca musi  posiadać  odpowiednie  doświadczenie,  tj.  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem
terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie  wykonał
co najmniej dwie usługi obejmujące tożsamy przedmiot zamówienia - każda o wartości brutto co najmniej
1 500,00 zł. Na potwierdzenie posiadanego doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty
referencje poświadczające należyte wykonanie usług.          

     

6. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

7. TERMIN SKŁADANIA 
Ofertę  należy  złożyć  w  Powiatowym  Zarządzie  Dróg  w  Ciechanowie,  ul.  Mazowiecka  7
w sekretariacie, przesłać fax-em lub na adres e-mail:  pzd@pzdciechanow.pl w terminie do dnia
01 października 2020 r. do godziny 08:00.

8. OFEROWANA CENA 
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia  oraz  warunkami  stawianymi  przez  Zamawiającego.  Zamawiający  nie  przewiduje
ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia.

9. ZAŁĄCZNIKI
1) Wykaz drzew;
2) Formularz oferty;
3) Wzór umowy.

Dyrektor 
Powiatowego Zarządu Dróg

w Ciechanowie
mgr Wojciech Jagodziński
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