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Mykanów, 27.02.2023 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Stowarzyszenie ,,Razem na wyżyny” (Lokalna Grupa Działania) z siedzibą w Mykanowie, 

ul. Cicha 72, 42-233 Mykanów, KRS 0000254869, NIP 573-2651-805 zaprasza do złożenia 

oferty cenowej na: 

„Wykonanie oznakowania szlaków rowerowych” 

wydatek sfinansowany będzie w ramach projektu współpracy p.t. „Turystyka Rowerowa 

Atrakcyjnym Sposobem Aktywności” (akronim: TRASA) realizowanego w ramach działania 

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” ramach poddziałania 19.3 

"Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli oferta z najniższą 

ceną brutto przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

I. Opis przedmiotu zapytania: 

Przedmiotem zapytania jest dostawa i montaż znaków oraz wykonanie znaków malowanych w 

ramach oznakowania szlaków rowerowych na obszarze Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” 

zgodnie z projektem oznakowania szlaku (w tym projektami zmiany stałej organizacji ruchu).  

Szczegółowy zakres zapytania: 

Oznakowanie należy wykonać zgodnie z zapisami zawartymi w projektach zmiany organizacji 

ruchu, wykazie znaków, w szczególności: 

1. Znaki malowane zgodne ze wzorem znaku drogowego R-1, R-1a i R-1b wykonane 

akrylową farbą (co najmniej trzy warstwy farby), przy użyciu szablonów. Na znakach 

malowanych wszystkie elementy (wizerunek roweru, obwódki, liternictwo) winny być 

wykonane linią ciągłą. Niedopuszczalne jest pozostawienie przerwań linii powstałych w 

wyniku użycia szablonu. Znaki szlaków muszą być malowane farbami wodoodpornymi – 

przyjaznymi dla środowiska przyrodniczego – 225 szt. Zakres prac obejmuje usuwanie 

roślinności zasłaniającej powstałe oznakowanie.  

 

2. Tabliczki znaków R-1, R-1a, R-1b, R-3, A-24, T (nie dotyczy rowerów) wykonane z 

blachy stalowej, ocynkowanej ogniowo, o grubości min. 1,5 mm, podwójnie zgiętej na 

całym obwodzie poprzez odpowiednie wyoblanie krawędzi znaków, tył zabezpieczony 

poprzez piaskowanie, z symbolem nadrukowanym na folii typu 1, zamontowane do 

istniejących konstrukcji za pomocą uchwytów do znaków drogowych lub zamontowane na 

nowych konstrukcjach. Tyły znaków i tablic drogowych zabezpieczone farbą szarą, nie 

odblaskowe. Wszystkie znaki i tabliczki do znaków muszą być wyposażone w komplet 

elementów mocujących (koszt uchwytów należy uwzględnić w cenie oznakowania). 
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Gwarancja na stosowane folie odblaskowe do znaków drogowych: min. 7-letni okres 

zachowania odblaskowości folii typu 1 oraz gwarancja na tarcze znaków: min. 7 lat.  

Każdy wykonany znak drogowy musi mieć naklejoną na rewersie naklejkę zawierającą 

następujące informacje: 

a) numer i datę normy tj. PN-EN 12899-1:2005; 

b) klasy istotnych właściwości wyrobu; 

c) miesiąc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji; 

d) nazwę, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujące producenta lub 

dostawcę, jeśli nie jest producentem, 

e) numer aprobaty technicznej, 

f) numer certyfikatu zgodności i numer jednostki certyfikującej. 

Oznakowania powinny być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny z normalnej 

odległości widzenia. Czytelność i trwałość cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie 

powinna być niższa od wymaganej trwałości znaku. Naklejkę należy wykonać z folii nie 

odblaskowej. Na znaku (tylna część) powinna się znaleźć cecha określająca okres trwałości 

utrzymania odblaskowości folii.  

Orientacyjna łączna ilość tabliczek: 769   

 

3. Naklejki znaków drogowych typu R-1, R-1a i R-1b, wykonane techniką druku 

solventowego, zabezpieczone filtrem UV, folia typu 1. Ilość naklejek: 3. 

 

4. Słupki. Montaż znaków odbywać się będzie na słupkach stalowych, ocynkowanych 

ogniowo o średnicy min. 48 mm, wkopanych na głębokość 0,6-0,7 m zabetonowanych w 

gruncie. Słupek musi posiadać zaślepki chroniące przed wpływaniem cieczy i wpadaniem 

nieczystości do środka słupka, oraz z kotwą służącą do zabetonowania. Zamawiający 

wymaga 8 słupków o długości 3,4 m (dla znaków A-24) i pozostałe słupki o minimalnej 

długości 2,9 m.  

 

Orientacyjna łączna ilość słupków: 338 

 

Słupki z rur powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74200, PN-H-74220 lub innej normy 

zaakceptowanej przez Zamawiającego.  

Słupki z rur powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-

84023.07 lub inne normy. 

 

Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 

5. Oznakowanie musi być wykonane zgodnie z  

• rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie szczególnych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 

2019 r. poz. 2311 ze zm.) 

• pozostałymi aktami prawnymi i normami wymienionymi w projektach stałej organizacji 

ruchu. 

6. Wykonawca na wszystkie elementy dołączy do protokołu odbioru: 

a) Gwarancję wyrobu, 
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b) Aprobatę techniczną lub krajową ocenę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę 

wraz z deklaracją właściwości użytkowych. 

7. Producent znaków drogowych powinien posiadać dla swojego wyrobu aprobatę 

techniczną, deklarację własności użytkowych, certyfikat zgodności nadany mu przez 

uprawnioną jednostkę certyfikującą i wystawioną przez siebie deklarację zgodności, 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. Folie odblaskowe stosowane na lica 

znaków drogowych powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę oraz deklarację zgodności wystawioną przez producenta. Blachy i inne elementy 

konstrukcyjne powinny mieć deklaracje zgodności z odpowiednimi normami. W 

załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, podano 

szczegółowe informacje odnośnie wymagań dla znaków pionowych. 

8. Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej 

odłączenie od tarczy bez jej zniszczenia. 

9. Podstawę do wyceny oznakowania stanowią załączone do niniejszego zapytania: projekty 

organizacji ruchu, zestawienie ilości znaków. 

10. Wykonawca udzieli min. 72-miesięczny okres gwarancji i rękojmi na zrealizowane 

zamówienie. 

11. Projekty organizacji ruchu są dostępne na stronie: 

https://drive.google.com/drive/folders/1lQ-

c2zqP8GyBeaVfzhz2gbJ4H1CCjNYj?usp=share_link   

 

II. Termin realizacji zamówienia: 31.05.2023 r. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego minimum 14 dni przed 

terminem o rozpoczęciu prac montażowych.  

III. Przesłanki odrzucenia oferty: 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, w tym brak załączenia 

wypełnionego załącznika nr 2 i 3; 

b) została złożona przez Wykonawcę nie spełniającego warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

c) została złożona po terminie składania ofert. 

IV. Warunki udziału w postępowaniu. 

Wykonawca powinien spełniać następujące wymogi: 

1. Posiada doświadczenie w realizacji podobnych zamówień tj. w okresie ostatnich 3 lat licząc 

od daty składania ofert wykonał zamówienie polegające na dostawie i montażu oznakowania 

dróg o wartości min. 80 000 zł brutto. 

2. Posiada potencjał ekonomiczny (tj. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia) i techniczny do wykonania zamówienia; 

3. Nie została otwarta w stosunku do niego likwidacja ani nie została ogłoszona upadłość; 

https://drive.google.com/drive/folders/1lQ-c2zqP8GyBeaVfzhz2gbJ4H1CCjNYj?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1lQ-c2zqP8GyBeaVfzhz2gbJ4H1CCjNYj?usp=share_link
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4. Nie zalega z opłacaniem podatków ani składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 

5. Nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

V. Warunki wykluczenia 

Wykonawca nie może mieć powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 

i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające 

w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej,  

e) pozostawania Zamawiającego z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 

że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

VI. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  

VII. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w sposób czytelny (np. komputerowo lub 

pismem drukowanym) zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania. Oferty 

nieczytelne zostaną odrzucone. 

2. W ofercie należy określić cenę netto i brutto. 

3. Do oferty należy załączyć: Załącznik nr 2. 

4. Do oferty należy dołączyć wykaz zrealizowanych dostaw (Załącznik nr 3) oraz 

poświadczenie wykonania dostawy z montażem od Zamawiającego. 

5. Oferta oraz załącznik nr 1, 2 i 3 muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do składania 

oświadczeń woli, zgodnie z dokumentami firmy. W przypadku podpisania przez inną osobę 

należy również dołączyć pełnomocnictwo dla tej osoby do podejmowania zobowiązań w 

imieniu firmy składającej ofertę. 

VIII. Termin i miejsce składania. 

1. Ofertę należy złożyć na Formularzu Oferty (załącznik nr 1). 

2. Ofertę cenową należy złożyć do dnia 07.03.2023 r. do 16.00 do biura Stowarzyszenia 

„Razem na wyżyny” za pośrednictwem tradycyjnej poczty, poczty kurierskiej, osobiście na 

adres: Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” ul. Cicha 72, 42-233 Mykanów. Dopuszcza się 

również złożenie oferty pocztą elektroniczną na adres mailowy: 

biuro@razemnawyzyny.pl w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego podpisem 

elektronicznym. 

mailto:biuro@razemnawyzyny.pl
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3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: „Oferta na 

wykonanie oznakowania szlaków rowerowych – nie otwierać przed 7.03.2023 r. godz. 16.00” 

Decydująca jest data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data nadania oferty 

pocztą, kurierem. 

IX. Kryteria wyboru ofert. 

100% cena.  

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta okaże się 

najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 

X. Zasady poprawienia błędu w ofercie 

1. W przypadku wystąpienia rozbieżności między kwotą netto i kwota brutto, jako poprawną 

przyjmuje się kwotę netto, a kwotę brutto poprawia się po doliczeniu podatku VAT. 

2. W przypadku rozbieżności w kwocie wyrażonej cyfrowo a słownie jako poprawny przyjmuje 

się zapis kwoty słownej. 

XI. Informacje dodatkowe 

O wynikach postępowania Wykonawcy zostaną zawiadomieni e-mailowo niezwłocznie po 

dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.  

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić zapytanie ofertowe. W takim przypadku zmienione zapytanie ofertowe zostanie 

udostępnione ponownie na stronie internetowej Zamawiającego Jeżeli w wyniku zmiany 

zapytania ofertowego niezbędny będzie dodatkowy czas na przygotowanie nowej oferty lub 

wprowadzenie zmian w ofercie pierwotnej Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 

 

Pytania w sprawie zapytania ofertowego należy przesyłać elektronicznie na adres 

biuro@razemnawzyny.pl   

 

 

mailto:biuro@razemnawzyny.pl

