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Mykanów, 08.03.2023 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: 

„Zakup, dostawę i montaż 13 tablic informacyjnych” 

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: montaż, zakup i dostawa 13 tablic informacyjnych na terenie gmin 

członkowskich Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”. 

Szczegółowy zakres zapytania: 

Tablica informacyjna – jednostronna, wolnostojąca, do użytku zewnętrznego o wymiarach 

200x150 cm. Tablica ma być wykonana z płyty kompozytowej o grubości min. 3 mm 

zamontowanej między profilami (poziomo i pionowo). Druk na tablicy jednostronny 

pełnokolorowy, wykonany bezpośrednio na powierzchni płyty metodą UV LED, odporny na 

działanie czynników zewnętrznych. Trwałość wydruku min. 6-letnia.  

Tablica zamocowana na konstrukcji wykonanej ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, 

konstrukcja 12 tablic musi być wykonana z profilu zamkniętego o wymiarach 60x60 mm i 

grubości min. 2 mm; konstrukcja 1 tablicy musi być wykonana z profilu zamkniętego o 

wymiarach 60x60 mm i grubości min. 3 mm. Kolor zielony (RAL 6018).  

Montaż za pomocą dedykowanych kotew ocynkowanych długości min. 70 cm wpuszczanych 

w ziemię i zalewanych betonem. 

Dolna krawędź tablicy ok. 85 cm nad gruntem.  

W ofercie należy uwzględnić wszystkie elementy montażowe.  

W cenie należy uwzględnić wszystkie niezbędne elementy i materiały służące właściwemu 

zakotwieniu urządzenia i posadowieniu obiektu. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność 

za skutki niewłaściwego posadowienia obiektu. 
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Lokalizacje tablic zostały określone w tabeli poniżej oraz w załączonej do zapytania 

dokumentacji projektowej.  

L.p. Województwo Powiat Gmina Miejscowość 
Nr działki 

ewidencyjnej 

1 śląskie częstochowski Rędziny Kościelec 167/11 

2 śląskie częstochowski Rędziny Rudniki 973/49 

3 śląskie częstochowski Dąbrowa Zielona Cielętniki 25/3 

4 śląskie częstochowski Dąbrowa Zielona Dąbek 4679 

5 śląskie częstochowski Kruszyna Łęg 664/1 

6 śląskie częstochowski Kruszyna Kruszyna 802 

7 śląskie częstochowski Kłomnice Witkowice 2142 

8 śląskie częstochowski Kłomnice Zawada 3075 

9 śląskie częstochowski Mykanów Jamno 296 

10 śląskie częstochowski Mykanów Kocin Nowy 653 

11 śląskie częstochowski Mykanów Mykanów 559/4 

12 śląskie kłobucki Miedźno Borowa 524/4 

13 śląskie kłobucki Miedźno Mokra 480/2 

 

Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1. Wszystkie prace budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i 

obowiązującymi przepisami i normami. 

2. Wszystkie tablice muszą spełniać wymogi obowiązujących norm i przepisów prawa. 

Tablice objęte przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i 

wolne od wad. 

3. Elementy muszą być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów.  

4. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów (np. 

atestów lub kart technicznych lub aprobat technicznych itp.), które pozwolą na ocenę 

zgodności wyrobów z ofertą Wykonawcy. Zamawiający na tej podstawie wydaje zgodę 

na przystąpienie do danego zakresu robót. 

5. Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia 

minimum 72 miesiące. 

6. Dokumentacja projektowa jest uzupełnieniem do niniejszego zapytania ofertowego (w 

przypadku rozbieżności w dokumentacji a zapytaniu ofertowym ważne jest zapytanie 

ofertowe) – dokumentacja jest dostępna na stronie 

https://drive.google.com/drive/folders/1NCm9CcXv4qLlffZH_cynySSjSGAoctGZ?
usp=share_link  

 

II. Termin realizacji zamówienia: 31.05.2023 r. 

III. Przesłanki odrzucenia oferty: 

1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

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

wypełnionego załącznika nr 2 lub karty technicznej oferowanych tablic; 

https://drive.google.com/drive/folders/1NCm9CcXv4qLlffZH_cynySSjSGAoctGZ?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1NCm9CcXv4qLlffZH_cynySSjSGAoctGZ?usp=share_link
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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 potencjał ekonomiczny (tj. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia) i techniczny do wykonania zamówienia; 

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

3. 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; 

4. 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 dokumenty kartę techniczna lub inny dokument techniczny, który 

pozwoli na ocenę zgodności oferowanych wyrobów z wymaganiami Zamawiającego. 

5. Oferta oraz załącznik nr 2 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). 
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2. Ofertę cenową należy złożyć do dnia 14.03.2023 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. 

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 

podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą. 

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   

 

W przypadku braku załączenia do oferty poprawnie wypełnionego załącznika nr 2 (nie dotyczy 

formularza oferty), lub dokumentów technicznych oferowanych wyrobów, Zamawiający 

wystąpi do Wykonawców o uzupełnienie oferty o niepoprawnie złożone dokumenty lub ich 

brak w terminie przez siebie wyznaczonym. Brak uzupełnień w wyznaczonym termie 

skutkować będzie odrzuceniem oferty. 
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