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Kawęczyn, dnia  04.11.2013 r. 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
 
Na podstawie „Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Urzędzie Gminy 
Kawęczyn oraz jednostkach organizacyjnych” przyjętego Zarządzeniem Wójta Gminy 
Kawęczyn Nr 42/2013 z dn. 09.07.2013 r. Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku. 
Nie stanowi zapytania ofertowego  w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w 
nawiązaniu do art. 4 ust. 8 ustawy (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), tj. w trybie poza ustawą Prawo 
Zamówień Publicznych.  
 

W związku z przystąpieniem do realizacji przez Gminę Kawęczyn projektu pn. 
„Oznakowanie szlaku konnego pt "Kawęczyńska przygoda w siodle", 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 oznaczenia szlaku konnego pn. „Kawęczyńska 
przygoda w siodle” o długości 91,0 km zgodnie z wymogami instrukcji PTTK (załącznik 
Nr 1) niniejszego zapytania oraz dokumentacja projektową (załącznik Nr 8). 

 
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.  
� liczba obiektów stałych w terenie do oznakowania: 747 (712 sztuk – 150x150mm,  
     35 sztuk – 150x200mm) 
 
b) ZNAKI DROGOWE 
• wykonanie tabliczek znaków drogowych i ich montaż do istniejących/funkcjonujących już 

w terenie znaków drogowych lub montaż całych znaków drogowych wraz z ustawieniem 
ich w terenie 

• tabliczki z blachy ocynkowanej 1,25mm, malowane proszkowo, wyklejane folią 
odblaskową, o wymiarach zgodnych z Instrukcją Znakowania Szlaków Turystycznych 

• uchwyty montażowe do słupków znaków drogowych 
• słupki do montażu tabliczek: fi od 50 do 60, długość 3300mm 
� liczba znaków do wykonania i montażu: 
� 150x150mm (J-1, J-2a, J-2c, J-3a, J-3b) 57 sztuk  
� 150x200 mm (J-2b) – 1 sztuka 
� 200x200mm (J-3c, J-4a, J-4b) -  28 sztuk  
� 400x150mm (J-5a, J-5b) -  61 sztuk  
� liczba słupków do montażu tabliczek znaków drogowych i ustawienia znaków w terenie: 

51 sztuk  
 
c) TABLICE INFORMACYJNE – mapa turystyczna 
� liczba obiektów: 3  
Tablice informacyjne z mapą turystyczną zlokalizowane przy stajniach etapowych bądź 
węzłach początku szlaków, zawierające: nagłówek (System Szlaków Konnych "Kawęczyńska 
przygoda w siodle") wraz z logotypem, szczegółową mapę szlaków jeździeckich z legendą, 



wykaz poszczególnych tras konnych z krótkim opisem, znaki początku (końca) szlaku J-1a 
/pomarańczowy, zielony/  
• tablice o wymiarach 1000x1000mm, z blachy ocynkowanej 1,25 mm, malowane 

proszkowo, wyklejone wydrukiem wielkoformatowym na folii zwykłej zabezpieczonej 
laminatem UV 

• po dwa uchwyty montażowe na każdy ze słupków znaków drogowych 
• po dwa słupki do montażu tablicy informacyjnej: fi 60, długość 4000mm 
 
3. Termin realizacji zamówienia: do stycznia do maja 2014 r. wg harmonogramu prac 
(załącznik nr 7) przy czym Zamawiający wymaga kompletnego oznakowania co najmniej       
1 trasy średnio-dystansowej do 20.04.2014 r.  
 
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. 11 ustawy Prawo zamówień 
publicznych - Załącznik nr 6. 

-         w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w 
tym okresie) wykonali co najmniej 2 usługi potwierdzone referencjami o zakresie i 
złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia. 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 4. 

 
8.  Dokumenty jakie powinni dostarczyć wykonawcy:  
 

1. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym i cenowym - 



       Załącznik nr 2 i 3.  
2. Wykaz wykonanych usług - Załącznik nr 4 
3. Oświadczenie, iż oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania o 

zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Załącznik nr 5 

4. Oświadczenie, zgodne z art. 22 ust. 1 w/w Załącznik nr 6 
 
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 15 listopada 
2013 r. 
- 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 – Instrukcja znakowania szlaków turystycznych 
- Zał. nr 2 – Formularz ofertowy 
- Zał. nr 3 - Formularz cenowy 
- Zał. nr 4 – Wykaz wykonanych usług  
- Zał. nr 5 – Oświadczenie na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp 
- Zał. nr 6 – Oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 
- zał. nr 7 – Harmonogram prac 
- zał. nr 8 – Dokumentacja projektowa 
- zał. nr 9 – Wzór umowy 
 

 

 

Wójt Gminy Kawęczyn 

        /-/ Jan Nowak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


