
Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu 
86 – 300 Grudziądz ul. Paderewskiego 233 
tel. (0-56) 46 48 257 fax. (0-56) 46 48 257 

 
 
 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniŜej 60 000 
EURO na dostawę kostki brukowej betonowej, 

krawęŜnika ulicznego, obrzeŜa chodnikowego i elementów 
odwodnienia do budowy chodników dla  

Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu 
 
 
 

1. Zamówienie obejmuje dostawę kostki brukowej betonowej, krawęŜnika ulicznego, 
obrzeŜa chodnikowego i elementów odwodnienia do budowy chodników dla 
Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu  

2. Wspólny słownik CPV : 

-         28813100 – 5 materiały chodnikowe 
-         28813120 – 1 płyty chodnikowe 
-         28814200 – 3 produkty betonowe 
-         28832000 – 3 elementy przepustów 
-         28814240 – 5 rury i osprzęt betonowy 

3. Dopuszcza się moŜliwość składania ofert częściowych  
4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia moŜna odebrać w Powiatowym 

Zarządzie Dróg w Grudziądzu, ul. Paderewskiego 233 lub za pośrednictwem poczty  
5. Ofertę naleŜy złoŜyć w Powiatowym Zarządzie Dróg w Grudziądzu, ul. 

Paderewskiego 233 pokój nr 2, nie później niŜ 19 grudnia 2005 r. do godz. 1300
  

6. Uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są : 
-         Pan Janusz RóŜański – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg, ul. 

Paderewskiego 233, 86 – 300 Grudziądz, tel. (0-56) 4648257 
-         Pani Krystyna Szumkow – Specjalista ds. dróg, Powiatowy Zarząd Dróg, ul. 

Paderewskiego 233, 86 – 300 Grudziądz, tel. (0-56) 4648257 
7. Nie dopuszcza się moŜliwości składania oferty wariantowej.  
8. Nie wymaga się wniesienia wadium  
9. Kryterium oceny ofert: cena 100%  
10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 grudnia 2005 r. o godz. 1315 w siedzibie 

zamawiającego pokój nr 2  
11. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni od dnia złoŜenia oferty.  
12. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 

1 i 2; spełniający wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) oraz warunki 
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 


