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Nowy Sącz,23.02.2023 r.  

Powiat Nowosądecki - Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu  
z siedzibą ul. Wiśniowieckiego 136, 33-300 Nowy Sącz 
telefon (+48) 18 442 64 88, (+48) 18 442 63 30, faks (+48) 18 442 63 45,  
adres internetowy www.pzd.nowy-sacz.pl, e-mail biuro@pzd.nowy-sacz.pl;  
REGON 491899000 

 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia  
o wartości zamówienia nie przekraczającej 130.000,00 zł pn.: 

Dostawa mieszanki asfaltowej na zimno stosowanej do remontów cząstkowych nawierzchni drogowych 
Nr zamówienia: PZD-ZAM.261.5.2023.SC 

 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia. 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z CPV: 44113700-2 Materiały do naprawiania nawierzchni 
 drogowych 

 
3. Wymagany termin realizacji umowy: do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.  
 Zakres oraz termin kolejnych dostaw Zamawiający będzie określał w kolejnych zleceniach. Termin 
dostawy zamówionej mieszanki nie może być dłuższy niż 10 dni.  
 
4. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium 

4.1. Cena-100%. 
 

5. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 
5.1. Formularz oferty wg załączonego wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia, 
5.2. karta charakterystyki, 
5.3. Deklaracja Właściwości Użytkowych (w przypadku oznakowania znakiem CE) lub Krajowa 

Deklaracja Właściwości Użytkowych (w przypadku oznakowania znakiem B). 

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie: 
6.1. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi obejmować realizację całego zakresu 

dostaw.  
Cenę ofertową należy określić wg wzoru:                                                                                                                                

- Zamówienie podstawowe : Cena ofertowa brutto obliczona jako: 25 ton x cena jednostkowa 

brutto 

- Zamówienie opcja: Cena ofertowa brutto obliczona jako: 25 ton x cena jednostkowa brutto                                            

i wpisać w formularzu ofertowym.  

6.2. Wynagrodzenie Wykonawcy (cena oferty) musi obejmować wszystkie koszty obowiązków 
niezbędnych do realizacji z należytą starannością przedmiotu zamówienia w szczególności: 

a. koszty transportu (załadunek, transport i rozładunek), 
b. podatek VAT i inne (jeśli występują), 
c. wszelkie koszty wykonania innych obowiązków niezbędnych do prawidłowej 

realizacji przedmiotu zamówienia. 
6.3. Cena ofertowa musi zawierać obowiązujący podatek od towarów i usług. 
6.4. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie ewentualne upusty. 

7. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej: 
7.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:                   

przetargi@pzd.nowy-sacz.pl (skan oferty wraz z załącznikami lub oferta wraz z załącznikiem 

http://www.pzd.nowy-sacz.pl/
mailto:biuro@pzd.nowy-sacz.pl
mailto:przetargi@pzd.nowy-sacz.pl
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opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub zaufanym),                 
w terminie do dnia 1 marca 2023 roku do godziny 10.00 

7.2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający opublikuje na swojej stronie informację                            
z otwarcia ofert podając nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące 
ceny. 

8. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są: 
Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 

8.1. Sylwia Chodubska – Inspektor (w zakresie procedury) 
8.2. Andrzej Korwin – kierownik referatu Utrzymania Dróg (w zakresie przedmiotu 
zamówienia). 

 
9. Informacje dotyczące zawierania umowy: 

Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie do 7 dni od daty 
powiadomienia o wyborze oferty. 

 
10. Wzór umowy. 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.  
 

11. Pozostałe informacje: 
11.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania oraz do unieważnienia przedmiotowego 

zapytania ofertowego i nie wybrania oferty na każdym etapie bez podania przyczyny. 
11.2. W trakcie oceny złożonych ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania 

wykonawców do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień do złożonej oferty, a także do 
przeprowadzenie negocjacji cenowych z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertą. 

 

 

 

Dyrektor 
Powiatowego Zarządu Dróg 

w Nowym Sączu 

(-) mgr inż. Adam Czerwiński 

 

 

 

W załączeniu:   
1. Załącznik nr 1 – formularz oferty.  
2. Załącznik nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
3. Załącznik nr 3 – wzór umowy 
 

 


