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Miasto Poznań - Zarząd Zieleni Miejskiej 

60-194 Poznań 

ul. Strzegomska 3 

tel. 61 860 85 00 

fax 61 860 85 12                                                                                            

NIP 209-00-01-440 

www.zzmpoznan.pl 

zzmzp@zzmpoznan.pl 

godziny pracy: 7:00 – 15:00                                                  
 

 

Poznań, dnia 8 września 2017 

 

Nr sprawy: ZZM.ZP/252-117/17/z 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na:  

 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

W ramach zadania „Doposażenie placu dla seniorów przy 

ul. Dmowskiego” – R.O. Św. Łazarz - wykonanie nawierzchni 

bezpiecznych pod urządzeniami, doposażenie placu oraz roboty 

modernizacyjne na placu.   

2. Termin realizacji zamówienia 

30 września 2017  

  

4.   Opis sposobu przygotowania oferty 

      W ofercie prosimy podać cenę netto uwzględniające wszelkie koszty realizacji zamówienia  

      

5. Termin i miejsce składnia ofert 

   Oferty prosimy składać pisemnie na adres Zamawiającego, tj.: Zarząd Zieleni Miejskiej,  

   Poznań 60-194, ul. Strzegomska 3, w terminie do dnia 13 września 2017 r. do godziny 15:00.  

 

6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  

     oraz przekazywania dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  

     do porozumiewania się z Wykonawcami. 

 

Dokumenty, wnioski, zapytania oraz informacje Wykonawcy przekazują: 

a) pisemnie na adres Zamawiającego tj.: Zarząd Zieleni Miejskiej, Poznań 60-194,  

ul. Strzegomska 3, lub  

b) faxem na nr 61 860 85 12, lub 

c) drogą elektroniczną na adres e-mail: zzmzp@zzmpoznan.pl.. 

Wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania należy kierować do Zamawiającego z 

zapisem w nagłówku: „Dotyczy: prac przy ul. Dmowskiego”. 
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Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

zawartych w niniejszym zapytaniu. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim zainteresowanym, którzy otrzymali zapytanie 

Osobą ze strony Zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest  

Pan Krzysztof Kliemann w godzinach od 900 do 1400  od poniedziałku do piątku. 

 

7. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: 

Najniższa cena 

 

8. Tryb ogłoszenia wyników postępowania 

    Niezwłocznie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców  

   (którzy złożyli oferty) drogą elektroniczną podając imię i nazwisko Wykonawcy, którego ofertę 

    wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz ceny. 

 

9. Warunki rozliczenia zlecenia: 

 

Rozliczenie zamówienia nastąpi w terminie do 14 dni na podstawie faktury VAT wystawionej i 

dostarczonej do siedziby Zamawiającego. 

Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru robót bez uwag. 

 

10. Termin związania z ofertą 

 

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 10 dni od ostatecznego upływu terminu do 

składania ofert. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składania 

ofert. 

 

Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia 

negocjacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Przedmiar robót 


