
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zakupowego na roboty budowlane

Termin złożenia ofert: do godziny  9:00 dnia 20.04.2020

Dane Zamawiającego:

Zamawiający: Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o. ul. Kolejowa 4 60-715 Poznań

Telefon: 61 633 36 59,  795 500 465

Fax: 61 633 36 59

E-mail: sekretariat@zrk-dom.com.pl

Informacje o Postępowaniu

Nazwa zamówienia:

Opis Zamówienia:

Tryb postępowania:

Nie dotyczy

Cena - 100 % 

Wadium:

Kryteria oceny ofert:

Miejsce i termin 

składania ofert:

Zakład Robót komunikacyjnych - DOM w Poznaniu ul Kolejowa 4, 60-715 Poznań, 

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres h.bak@zrk-dom.com.pl 

Wymaganym jest zabezpieczenie oferty przed otwarciem hasłem. W dniu otwarcia 

ofert Zamawiający wystąpi drogą telefoniczną lub mailową o podanie hasła do 

oferty.  

O dacie złożenia oferty decyduje data wpływu na wskazany adres e-mail.

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o. 

60-715 Poznań, ul. Kolejowa 4, tel./fax: 061 6333659 

Wykonanie robót ogólnych,  budowlano – drogowych, torowych oraz odwodnieniowych na 

stacji Poznań Franowo zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym dla zadania pn.: 

„Budowa nowego punktu ładunkowego na stacji Poznań Franowo. 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót zgodnie z  SIWZ ,Programem 

Funkcjonalno – Użytkowym oraz projektem wykonawczym.  w branżach :

1. Ogólnej 

2. Budowlano- drogowej 

3. Torowej

Warunki udziału w 

postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia;

d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły 

spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę 

zgodnie z wykazem określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

oraz wymagań stawianych Wykonawcom.

Wykaz wymaganych 

dokumentów:

Zgodnie z wykazem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(Załącznik do ogłoszenia)

Zapytanie ofertowe zgodnie z § 14 Regulaminu udzielania zamówień przez Zakład 

Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. na roboty budowlane 

dostawy i usługi z dnia 01.04.2018r.

Termin realizacji: do 30.12.2020r.

mailto:sekretariat@zrk-dom.com.pl


20.04.2020r.  godz 9:30

Informacje o Specyfikacji

Miejsce pobrania Na stronie internetowej Zamawiającego www.zrk-dom.com.pl 

Specyfikacji

Osoby do kontaktu :

W sprawach wykonawczych:
Kacper Toboła  tel. 795 500 136 mail: k.tobola@zrk-dom.com.pl

W sprawach ofertowania :

Halina Bak  tel. 795 500 465 mail: h.bak@zrk-dom.com.pl

Zabezpieczenie 

należytego wykonania 

umowy:

Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie żądał zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 10% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie 

ostatecznej. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w 

jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych

Miejsce i termin 

składania ofert:

Zakład Robót komunikacyjnych - DOM w Poznaniu ul Kolejowa 4, 60-715 Poznań, 

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres h.bak@zrk-dom.com.pl 

Wymaganym jest zabezpieczenie oferty przed otwarciem hasłem. W dniu otwarcia 

ofert Zamawiający wystąpi drogą telefoniczną lub mailową o podanie hasła do 

oferty.  

O dacie złożenia oferty decyduje data wpływu na wskazany adres e-mail.

Termin zawiązania 

ofertą:
30 dni

Termin otwarcia ofert:


		2020-04-10T14:35:07+0200
	Andrzej Ryszard Kozera




