
  

 

Projekt  Uzupełnienie oznakowania i małej architektury na  istniejącym 
szlaku rowerowym wokół Jeziora Rożnowskiego współfinansowany jest  
z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Zadań z zakresu 
upowszechniania turystyki   

                                                            

Zapytanie ofertowe: 

Dostawa i  montaż oznakowania szlaku pieszo-rowerowego wokół Jeziora 
Rożnowskiego: 120 tabliczek kierunkowych na 120 słupkach.  

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Zamawiający: 
Nazwa zamawiającego: Fundacja HORYZONT360 

Kierownik zamawiającego: Wiceprezes Zarządu Fundacji HORYZONT360 

Adres: Wielogłowy 153, 33-311 Wielogłowy 

Telefon: 18 4477115 

Faks: - 

Strona internetowa: www.fundacjahoryzont360.pl 

Adres poczty elektronicznej: fundacja@fundacjahoryzont360.pl 

NIP: 734-35-45-004 

REGON: 366181423 

Godziny pracy: Poniedziałek – Piątek od 800 do 1600. 

2. Nazwa zamówienia: 

Dostawa i  montaż oznakowania szlaku pieszo-rowerowego wokół Jeziora Rożnowskiego: 120 tabliczek 
kierunkowych na słupkach. 

3. Tryb udzielenia zamówienia: 
Postępowanie realizowane jest w trybie zapytania cenowego z zachowaniem zasad konkurencyjności 

4. Zadanie realizowane jest w ramach projektu Uzupełnienie oznakowania i małej architektury na  
istniejącym szlaku rowerowym wokół Jeziora Rożnowskiego dofinansowanego z Ministerstwa Sportu i 
Turystyki. 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostarczenia i montaż 120 tabliczek kierunkowych 

posadowionych na 120 słupkach w pasie drogowym wokół Jeziora Rożnowskiego w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego. 

2. Wymagania względem 120 tabliczek i 120 słupków: 

a) Tabliczka płaska na kolumnie o wymiarach ok. 100 cm ( długość) x 20 cm (wysokość) każda, 

ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze wskazanym przez Zamawiającego z  folia 

monomerową oracal 6324 Grey 100 micronow, laminat monomerowy 70 mikronów. Otwory do 

mocowania tabliczek rozmieszczone w narożach tabliczki. Montaż tabliczki polega na trwałym 

przymocowaniu tabliczki obejmą uniwersalną do słupka. Mocowanie tabliczki do słupa odbywa się 

za pomocą obejmy zbudowanej z blachy nierdzewnej o grubości ok. 3 mm, dodatkowego uchwytu 

mocującego (blaszka), podstawy nowej generacji, ząbka Ø60 i kompletu śrub mocujących (2 sztuki). 

Projekt graficzny każdej tabliczki Wykonawca ustali z Zamawiającym. Tematyka tabliczek dotyczyć 

będzie szlaku turystycznego- kolor, kierunek, miejscowość itp. Mocowane tabliczki są jednostronne. 

Na każdej tabliczce zamieszczona zostanie w sposób czytelny i widoczny  informacja o 

dofinansowaniu realizacji zadania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki wraz z logotypem oraz 

zestaw logotypów Zamawiającego. Wykonawca przedstawi projekt tabliczek do akceptacji 
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Zamawiającego, dopiero po jego akceptacji Wykonawca może przystąpić do wykonania tabliczek. 

Tabliczki muszą być odporne na działanie czynników zewnętrznych. 

b) Słupki do tabliczek: o średnicy ok. 60 mm ocynkowane hutniczo i pokryte powłoką lakierniczą 

wykonaną przy użyciu poliestrowych fasadowych farb  proszkowych. Wysokość słupka z kotwicą ok. 

450 cm. Górny koniec słupka zakończony plastikowym deklem. Posadowienie słupka: umieszczony 

w fundamencie. Fundament wykonany w kształcie prostopadłościanu  z betonu  o wymiarach 

wysokość 80 cm, przekrój poziomy 25 cm x 25 cm. Grubość blachy ocynkowanej tablic wynosi ok. 

1,25 mm. Słupki muszą być odporne na działanie czynników zewnętrznych. 

3. Na przedmiot zamówienia składa się również: dostawa i posadowienie słupów w fundamencie oraz 

wszelkie inne prace składające się na prawidłowe wykonanie montażu. 

4. Okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi min. 2 lata. 

5. Miejsce realizacji usługi : Działki zlokalizowane wokół Jeziora Rożnowskiego – Gmina Gródek nad 

Dunajcem. Wykaz działek i miejsce lokalizacji zostanie przekazane Wykonawcy w dniu podpisania 

umowy. 

6. Niniejsze zapytanie opisuje przedmiot zamówienia w sposób wyczerpujący i kompletny. Jednakże w 

celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia zamawiający umożliwia dokonanie przez 

wykonawcę (na własny koszt) oględzin miejsca, w którym nastąpi realizacja przedmiotu zamówienia 

i jego otoczenia i zaleca szczegółowe zapoznanie się z pozostałą dokumentacją- opisem przedmiotu 

zamówienia, lokalizacją działek oraz projektem umowy. 

7. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

30192170-3 - Tablice ogłoszeń 
30195000-2 - Tablice 
45223100-7  Montaż konstrukcji metalowych 

 
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby 
zobowiązany wykazać w sposób szczególny. 
 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 60 dni licząc od dnia podpisania umowy. 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać zapytaniu ofertowym, w przeciwnym wypadku zamawiający odrzuci 
ofertę,  

3. Oferta winna być napisana w języku polskim, czytelnie, ręcznie, na maszynie lub komputerze.  
W przypadku dołączenia dokumentów w języku obcym konieczne jest przedstawienie tłumaczenia 
dokumentów na język polski. 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 10 maja 2019 r. poprzez dostarczenie jej w zamkniętej kopercie do 
siedziby Zamawiajacego lub przesłanie jej w formie podpisanego skanu na adres mailowy: 
fundacja@fundacjahoryzont360.pl a w temacie należy umieścić informację, że jest to oferta na 
oznakowanie szlaku pieszo-rowerowego.  

2. Ofertę należy złożyć wraz z załącznikami na wzorach stanowiących załącznik do niniejszego 
zapytania.  

 

https://www.portalzp.pl/przetargi/cpv/30192170-3/zachodniopomorskie/1/
https://www.portalzp.pl/przetargi/cpv/30195000-2/zachodniopomorskie/1/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/montaz-konstrukcji-metalowych-6628/
mailto:fundacja@fundacjahoryzont360.pl
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VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ 
Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

100% cena 
VIII. POZOSTAŁE INFORMACJE 

1. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty. 
2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zapytania, pod warunkiem poinformowania o tym fakcie 

oferentów.   
3. W przypadku wybrania oferty, która została złożona w formie elektronicznej, Zamawiający wymaga, 

aby Wykonawca przy podpisaniu umowy dostarczył oryginał tej oferty.  
 
 
Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej i/lub 

powiązaniu z Zamawiającym 
Załącznik nr 3- Projekt umowy 
 

 

Zatwierdzam: 

Monika Bochenek  


