
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
Starosta Ostrowiecki działając poza uregulowaniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm., art. 4 pkt 8) zaprasza do składania ofert  
w ramach postępowania prowadzonego na podstawie art.  130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo 
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012, poz. 1137 z późn. zm.) w zakresie:  
 
„Świadczenia na terenie powiatu ostrowieckiego usługi usuwania pojazdów z drogi  
w przypadkach o których mowa w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo  
o ruchu drogowym oraz prowadzenia całodobowego parkingu strzeżonego dla tych pojazdów”. 
 
I. Opis przedmiotu zamówienia. 
1.1. Przedmiotem zamówienia jest: 

Zadanie 1: Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego usuwania i parkowania 
rowerów, motorowerów, motocykli i innych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 
do 3,5t z wyjątkiem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne; 

Zadanie 2:  Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego usuwania i parkowania 
pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5t oraz pojazdów przewożących 
materiały niebezpieczne; 

na terenie Powiatu Ostrowieckiego w przypadkach przewidzianych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia  
20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r., poz. 1137 z późn. zm.) 
 
1.2. Warunkiem uczestnictwa w wyborze jednostki jest spełnienie kryteriów i dołączenie niezbędnych 

dokumentów podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 
do ogłoszenia. 

1.3. Zamawiający dokona wyboru oferty,  która spełnia kryteria zawarte w SIWZ i zawiera najniższe 
ceny brutto wyliczone zgodnie ze sposobem podanym w specyfikacji.  Wyznaczenie następuje na 
czas określony tj. od 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.  

II. Dopuszcza się złożenie oferty częściowej (liczba części : 2). 
III. Informacje ogólne: 

1. Ofertę należy przygotować w oparciu o specyfikację istotnych warunków zamówienia. Oferta 
powinna znajdować się w zamkniętej zapieczętowanej kopercie z napisem „HOLOWANIE  
i PARKING”. 

2. Szczegółowych informacji dotyczących ogłoszenia udziela Kierownik Referatu Transportu  
w Wydziale Komunikacji  Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. Pan Andrzej Śląszkiewicz  tel. 
(041) 247-66-15 e-mail: asl@tos.pl  Informacja umieszczona została także na stronie BIP 
Starostwa: www.ostrowiec.starostwo.gov.pl 

3. Ofertę należy złożyć w siedzibie Ogłaszającego, I piętro pokój 101 (sekretariat Starostwa 
Powiatowego w Ostrowcu Św.). Termin składania ofert upływa z dniem 23 grudnia 2013r. do 
godz. 10 00. 

4. Oferty zostaną otwarte w tym samym dniu o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego (sala 
konferencyjna) 

Załączniki: 
1. SIWZ 


