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Kawęczyn, dnia  05.02.2014 r. 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
 

Postępowanie uproszczone prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z 
zachowaniem zasad określonych w „Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych, których 
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Urzędzie 
Gminy Kawęczyn oraz jednostkach organizacyjnych”, zwanego dalej „Regulaminem” 
przyjętego Zarządzeniem Wójta Gminy Kawęczyn Nr 42/2013 z dn. 09.07.2013 r. W zakresie 
nieuregulowanym w niniejszym zapytaniu ofertowym stosuje się postanowienia Regulaminu. 
Na podstawie złożonych ofert zamawiający wybierze najkorzystniejsza ofertę na podstawie 
warunków i kryteriów wskazanych w przedmiotowym zapytaniu.  
 

W związku z przystąpieniem do realizacji przez Gminę Kawęczyn projektu pn. 
„Oznakowanie pieszych i rowerowych szlaków dydaktycznych Gminy Kawęczyn", 
zwracamy się z uprzejma prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot 
zamówienia. 
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego: 
      Gmina Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, REGON 311019480, 
      NIP 668-187-54-86. tel: 63 288 59 10, e-mail: ugkaweczyn@kaweczyn.pl,  
       fax: 63 288 59 40,  www.kaweczyn.pl  
 
2.   Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa oznakowania pieszych i rowerowych szlaków 
dydaktycznych Gminy Kawęczyn o długości 113,3 km zgodnie z wymogami instrukcji 
PTTK oraz dokumentacja projektową (załącznik Nr 7). 

 
a) ZNAKI MALOWANE 

 
Naniesienie znaków farbą wodoodporną na obiekty stałe w terenie takie jak: drzewa, słupy 
elektroenergetyczne – niskiego napięcia, obiekty betonowe np. przepusty na rzece, most na 
rzece, kwadrat o boku 200 x 200 mm z symbolem roweru oraz odpowiednio prostokąt, 
koło lub strzałka, liczba obiektów stałych w terenie do oznakowania: 382 szt., z czego 40 
szt. to znaki zblokowane [umieszczane na odcinkach wspólnego przebiegu dwóch 
szlaków] 

 
b)  TABLICZKI MONTOWANE NA ISTNIEJ ĄCYCH KONSTRUKCJACH  

 
Znaki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej (grubość 1,5 mm) lub blachy 
aluminiowej (grubość 2,0 mm) z kolorowym nadrukiem, przymocowane do deski o 
wymiarach odpowiadających wymiarom znaku szlaku rowerowego: 
 

• Tabliczka R-3 –(drogowskaz) prostokąt o wymiarach 400 x 200 mm otoczony 
obwódką szerokości 5 mm w kolorze czarnym. Znak składa się z dwóch części 
podzielonych pionową linią ciągłą o szerokości 5mm w kolorze czarnym. W większej 
części znaku u góry umieszczony jest wizerunek roweru w kolorze czarnym oraz 
strzałka skierowana w lewo, prawo lub w górę w kolorze szlaku. Poniżej umieszczone 
są nazwy miejscowości (oraz dodatkowo obiektu zabytkowego) do których prowadzi 
szlak z odległościami w metrach/kilometrach w kolorze czarnym. W mniejszej części 
znaku umieszczona jest nazwa zarządcy szlaku oraz nazwa szlaku.)  

Montowane pod znakami drogowymi (1 szt.) i pod planszami tablic punktów 
dydaktycznych i widokowych (4 szt.) Łącznie 5 szt.  
 



• Tabliczka R-1 – (znak podstawowy) kwadrat o wym. 200 x 200 mm na białym tle 
otoczony obwódką o szer. 5 mm w kol. czarnym, u góry z wizerunkiem roweru w kol. 
czarnym poniżej prostokąt o wymiarach 150 x 50mm w kolorze szlaku 

Montowane na słupku drogowskazowym (1 szt. w tym znak zblokowany) i pod planszą 
zawierającą informację dydaktyczną lub dane punktu widokowego (1 szt.) Łącznie 2 szt. 
 
• Tabliczka R-1b – (znak zmiany kierunku szlaku) kwadratu o wymiarach 200 x 200 

mm, białe tło otoczone jest obwódką o szerokości 5mm w kolorze czarnym. W górnej 
części znaku umieszczony jest wizerunek roweru w kolorze czarnym, poniżej strzałka 
o długości 120 mm w kolorze szlaku  

Montowane pod znakami drogowymi (5 szt. z w tym 2 szt. to znaki zblokowane) i pod 
planszami tablic punktów dydaktycznych i widokowych (5 szt. w tym 1 szt. znak 
zblokowany) Łącznie 10 szt.  
 

c) SŁUPKI DROGOWSKAZOWE  
 
Drewniany słupek drogowskazowy z podcięciem/podcięciami na znak/znaki naniesione farbą 
wodoodporną, podcięcie/a w zależności od układu dróg na skrzyżowaniu i kierunku jazdy, 
wys. 140 cm, szer. 16 cm, lokalizowane trwale w pasie drogowym, wkopane w ziemię na 
głębokość ca 60 cm i zalane betonem; mogą zawierać znaki o następujących symbolach: R-1, 
R-1b – Łącznie 8 szt., z czego 3 szt. mają dwa podcięcia. 

 
d) KOMPLETNE ZNAKI DROGOWE 
 
Znaki kategorii R lokalizowane trwale w pasie drogowym (na mapie kropki koloru 
błękitnego), tabliczki z blachy ocynkowanej 1,25 mm, malowane proszkowo, wyklejane folią 
odblaskową, o wymiarach zgodnych z Instrukcją Znakowania Szlaków Turystycznych, do 
tego uchwyty montażowe do słupków znaków drogowych oraz słupki do montażu tabliczek: 
fi od 50 do 60, długość 3300 mm 

• Tabliczka znak drogowy R-3- łącznie 6 sztuk, 
• Tabliczka znak drogowy R-1b- łącznie 3 sztuki (w tym 1 sztuka znak 

zblokowany) 
• Tabliczka znak drogowy A-24 - łącznie 8 sztuk, 
• Tabliczka znak drogowy A-30- łącznie 3 sztuki, 
• Tabliczka znak drogowy T-„Szlak konny” – łącznie 3 sztuki. 

 
Łącznie 23 tablice znaków drogowych na 12 słupkach + uchwyty montażowe. 
 
UWAGA!! Znaki dot. szlaków konnych, jednak wymagają montażu na wspólnej konstrukcji 
ze znakami dot. szlaków rowerowych wg zaleceń WZDW. 
 

 

e) TABLICE INFORMACYJNE  
 
Drewniane konstrukcje z daszkiem osadzone na 2 ceownikach zakopanych w ziemi, plansze o 
wym. 100x70 cm wykonane z blachy stalowej ocynkowanej (gr. 1,5 mm) lub blachy 
aluminiowej (gr. 2,0 mm) z kol. nadrukiem mapy szlaku, który rozpoczyna się w danym 
punkcie startowym oraz znakiem R-1a. – Łącznie  4 sztuki. 

 
f) TABLICE PUNKTÓW WIDOKOWYCH 
 
Drewniane konstrukcje z daszkiem zakopane w ziemi, plansze o wym. 40x30 cm wykonane z 
blachy stalowej ocynkowanej (gr. 1,5 mm) lub blachy aluminiowej (gr. 2,0 mm) z kol. 
nadrukiem zawierającym nazwę punktu widokowego i jego wysokość n.p.m. – Łącznie 4 szt. 

 
 
 
 



g) TABLICE PUNKTÓW DYDAKTYCZNYCH 
 
Drewniane konstrukcje z daszkiem osadzone na 2 ceownikach zakopanych w ziemi, plansze o 
wym. 100x70 cm wykonane z blachy stalowej ocynkowanej (gr. 1,5 mm) lub blachy 
aluminiowej (gr. 2,0 mm) z kol. nadrukiem, plansza zawierająca zdjęcia i krótki materiał 
dydaktyczny dotyczący wybranego miejsca – Łącznie 13 szt.  

 
3. Termin realizacji zamówienia: do marca do 20 maja 2014 r. wg harmonogramu prac 
(załącznik nr 7). 
 
4. Kryterium oceny ofert:  cena- 100% 

Ilość punktów dla kryterium „cena” Zamawiający obliczy wg wzoru: 
 

         cena oferty najniżej skalkulowanej brutto 

liczba punktów oferty  = -------------------------------------------------- × 100 pkt 
                                                                         cena oferty ocenianej brutto 
 

5. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia, w cenie uwzględnić należy wszystkie usługi niezbędne do 
zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

2. Podana cena jest ryczałtowa obowiązująca w całym okresie ważności oferty, pozostaje 
stała przez cały okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegać waloryzacji z 
wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług. 

3. Wszystkie wartości cenowe w ramach zapytania ofertowego będą określone w złotych 
polskich (zł), a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

6. Oferty częściowe i wariantowe: 
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych ani wariantowych. 
 
7. Wymagania wobec Wykonawcy: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

-        posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z 
wymaganiami ustawowymi, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym do 
wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku 
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu, zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych - Załącznik nr 5. 

-         w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w 
tym okresie) wykonali co najmniej 2 usługi potwierdzone referencjami dotyczące 
oznakowania szlaków turystycznych, w tym przynajmniej jedna usługa dotycząca 
pieszych i rowerowych szlaków. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego 
warunku Wykonawcy zobowiązani są przedstawić wykaz wykonanych usług w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - z podaniem ich przedmiotu, 
dat wykonania, wartości i odbiorców oraz załączeniem dokumentów 
potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie - Załącznik nr 3. 

 
8.  Dokumenty jakie powinni dostarczyć wykonawcy:  
 

1. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym i cenowym - 
       Załącznik nr 1 i 2.  
2. Wykaz wykonanych usług - Załącznik nr 3 



3. Oświadczenie, iż oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania o 
zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Załącznik nr 4 

4. Oświadczenie, zgodne z art. 22 ust. 1 w/w Załącznik nr 5 
 
9. Miejsce i termin składania ofert:  
Oferta powinna być sporządzona na druku załączonego Formularza ofertowego i cenowego 
za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Gmina Kawęczyn, 
Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn. sekretariat (pok. nr 1) do  godz. 10:00 dnia 13.02.2014r. 
- Ocena ofert zostanie dokonana niezwłocznie a zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej 
oferty zostanie  przesłane pocztą do Wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz 
zamieszczone na stronie internetowej Gminy Kawęczyn www.kaweczyn.pl w zakładce 
wiadomości/przetargi do 14 tys. euro. 
- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
- Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. 
 
10. Osoby do kontaktu:  

Ewelina Buda  maile – ebuda@kaweczyn.pl, fax.: 63 2885 940.  
 
11. Załączniki: 
- Zał. nr 1 – Formularz ofertowy 
- Zał. nr 2 – Formularz cenowy 
- Zał. nr 3 - Wykaz wykonanych usług 
- Zał. nr 4 – Oświadczenie na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp 
- Zał. nr 5 – Oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 
- Zał. nr 6 – Harmonogram prac 
- zał. nr 7 – Dokumentacja projektowa 
 

 

 

Wójt Gminy Kawęczyn 

        /-/ Jan Nowak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


