Zielona Góra, 17 kwietnia 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące wykonania tablic z nazwami ulic oraz słupków do ich montażu.

Zamawiający realizując zamówienie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 – tekst jednolity z późń. zm. ), zaprasza do
złożenia propozycji ofertowej na wykonanie usługi nieprzekraczajacej równowartości 30.000,00 €..

I.

Nazwa i adres Zamawiającego:
Miasto Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra
(68) 47 94 534, fax (68) 45 57 114
NIP 973-100-74-58 REGON 000654233

II.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie tablic z nazwami ulic oraz słupków do ich montażu.

III.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1.

Zakres prac obejmujących wykonanie tablicy „A i C”:

-

Tablica emaliowana o wymiarze 20x100 cm z herbem Miasta Zielona Góra:
a)

tablica wykonana z blachy stalowej o grubości 1-1,50 mm emaliowana, mocowana do
ramki zamontowanej na słupku lub bezpośrednio w sposób trwały ( 4 punktowy ) na
ścianie budynku; litery opisujące ulice w kolorze białym na zielonym tle, z umieszczonym
po

stronie

lewej

herbem

Miasta

(

czterokolorowym:

żółto-zielono-biało-czarnym

o wymiarze 15x10 cm );
b)

tablica pojedyncza montowana na słupku winna być trwale mocowana na wysokości 275
cm ( tj. mocowanie poprzez obejmy – jedna z obejm zakontrowana blachowkrętem
zabezpieczającym przed obracaniem tablicy wokół osi słupka ), licząc od poziomu gruntu
do jej dolnej krawędzi;

c)

dwie tablice winny być montowane jedna pod drugą tak, aby ich wysunięcie względem osi
słupka ( strony lewej lub prawej ) pozostawało w odległości 1/2 długości tablicy;

d)

tablica montowana na słupku winna być trwale ( 4 punktowo ) przykręcona do ramki
wykonanej z płaskownika i za pomocą obejmy przymocowana do słupka - ramkę mocującą
wraz z obejmami należy pomalować farbą antykorozyjną i farbą powierzchniową w kolorze
zielonym.

1

2. Zakres prac obejmujących wykonanie tablicy „B”:

-

tablica emaliowana w wymiarze 40x100 cm bez herbu Miasta Zielona Góra opisująca
rondo:
a)

tablica wykonana w technologii jw., bez ramki mocującej, w kolorze zielonym -białe litery
stanowiące opis ronda;

b)

montaż tablicy do 2 słupków za pomocą 4 śrub M6x60 poprzez otwory nawiercone
w tablicy.

3. Zakres prac obejmujących wykonanie słupka do montażu tablicy typu „A i C” z nazwą ulicy
( ulicy ”Nowego Miasta” ) wraz z jego posadowieniem we wskazanym miejscu:
a)

część nadziemna słupka
• słupek do montażu tablic z nazwą ulicy wykonany z rury stalowej ( czarnej o dł. 350 cm
i śr. 50 mm), która jest trwale ( dospawana ) osadzona w rurze ( czarnej ) o śr. 68 mm
i długości 230 cm – zgodnie ze szkicem poglądowym; powierzchniowo rury po
zmontowaniu zabezpieczyć należy farbą antykorozyjną i powierzchniową w kolorze
zielonym;
• u nasady słupek zabezpieczony jest korkiem w kształcie czaszy kulistej lub płaskiej
o śr. ca. 70 mm w kolorze żółtym lub czarnym.

b)

posadowienie słupka
• słupek osadzony w gruncie na głębokość 50 cm;
• fundament o wymiarze 40x40x40 cm ( beton klasy B10 );
• koniec

dolny

słupka

zakończony

jest

przyspawanymi

poprzeczkami

dolnymi

(płaskownikami) – zgodnie ze szkicem poglądowym;
• słupek winien być montowany w odległości min. 200 cm od skrajni jezdni nie
posiadającej ciągu pieszego, zaś w przypadku wystąpienia w pasie drogi chodnika poza nim – skrajnia 50 cm;
• wyznaczając lokalizację posadowienia słupka należy brać pod uwagę takie przeszkody
jak: studzienki, oświetlenie uliczne, znaki drogowe, uzbrojenie podziemne, reklamy itp.

4. Zakres prac obejmujących wykonanie słupka do montażu tablicy typu „B” opisującej rondo
wraz z jego posadowieniem we wskazanym miejscu.
a)

część nadziemna słupka
• słupek do montażu tablic z nazwą ulicy wykonany z rury stalowej ( czarnej o dł. 220 cm
i śr. 50 mm ), zgodnie ze szkicem poglądowym; powierzchniowo rury po zmontowaniu
zabezpieczyć należy farbą antykorozyjną i powierzchniową w kolorze zielonym;
• u nasady słupek zabezpieczony jest korkiem w kształcie czaszy kulistej o śr. ca. 70 mm
w kolorze żółtym;

b)

posadowienie słupka
• słupek osadzony w gruncie na głębokość 50 cm,
• fundament o wymiarze 40x40x40 cm ( beton klasy B10 ),
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• koniec dolny słupka zakończony jest przyspawanymi poprzeczkami dolnymi
(płaskowniki) – zgodnie ze szkicem poglądowym,
• słupek winien być montowany w odległości min. 100 cm od skrajni ronda,
• wyznaczając lokalizację posadowienia słupka należy brać pod uwagę takie przeszkody
jak: studzienki, oświetlenie uliczne, znaki drogowe, uzbrojenie podziemne, reklamy itp.
5. Zakresy pozostałych prac objętych niniejszym zleceniem:
- naprawa słupka do montażu tablicy typu „A i C” z nazwą ulicy – ulicy dzielnicy ( prostowanie,
zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie, pionowanie );
- naprawa słupka do montażu tablicy typu „B” z nazwą ronda ( prostowanie, zabezpieczenie
antykorozyjne i malowanie miejsc uszkodzonych, pionowanie );
- wykonanie obejmy do montowania tablicy typu „A i C” na lampie ulicznej;
- montaż tablicy typu „A i C” na ścianie budynku w sposób trwały ( 4 punktowy );
- montaż pojedynczej tablicy typu „A i C” na słupku wraz z ramka mocującą i zabezpieczenie
blachowkrętem kontrującym przed obracaniem tablicy;
- montaż tablicy opisującej rondo na 2 słupkach mocujących za pomocą 4 śrub M6x60.

6. Wymagania szczególne:
a/ zakres prac wymienionych w pkt. 1-5 będzie każdorazowo zlecany „Protokołem przekazania frontu
robót”
b/ wszystkie wyżej wymienione prace zostaną zrealizowane w ciągu 14 dni, licząc od dnia przyjęcia
przez Wykonawcę danego zlecenia;
c/ każdorazowe przekazanie „Frontu robót- zadania cząstkowego” jak i ich odbiór poprzedzony będzie
losowo wybraną wizją lokalną w miejscu posadowienia tablicy z nazwą ulicy lub wykonaniem prac
naprawczych.
d/ wykonawca powinien dysponować pojazdem niezbędnym do realizacji zadań w zakresie
przeglądu stanu oznakowania ulic, odbiorów oraz dokonywania uzgodnień miejsc montażu
nowego oznakowania. Wykonywane w/w czynności Wykonawca będzie realizował w obecności
pracownika Zamawiającego;
e/ w przypadku powstałych zniszczeń, należy podjąć w czasie 48 godz. niezbędne działania
naprawcze, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę usługi tego faktu ( pismo, faks,
poczta elektroniczna ).
f/ Oferent powinien wykazać się gotowością ( oświadczenie ) do podjęcia czynności będących
przedmiotem zlecenia w ciągu 48 godz. od chwili zgłoszenia przez zamawiającego potrzeby
wykonania usług naprawczych.
g/ Oferent winien wykonać dokumentacje fotograficzną z każdego miejsca zrealizowanej pozycji
zlecenia wraz z jej przesłaniem drogą elektroniczną Zamawiającemu.

IV.

Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia od daty zawarcia umowy do 30.11.2019 r.

V.

Opis sposobu przygotowania propozycji ofertowej:
a) ma być złożona w formie pisemnej;
b) ma obejmować całość zadania;
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c) cena łączna w niej podana ma być wyrażona cyfrowo i słownie.

VI.

Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
a) wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1;
b) tabelę oferowanych kosztów usługi – załącznik nr 2;
c) akceptowany projekt umowy – załącznik nr 3;
d) wymagane oświadczenia, zgodnie z pkt. 6 f wymagań szczególnych;
e) wypis centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej / Krajowego Rejestru
Sądowego;
f)

podanie konta bankowego oraz osób/osoby reprezentującej firmę ( imię, nazwisko
i stanowisko );

g) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu pracowników na umowę o pracę

VII.

Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji ofertowej:
Zaproponowana cena powinna zawierać:
- wartość netto przedmiotu zamówienia;
- obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT);
- wartość brutto przedmiotu zamówienia.

VIII. Kryteria oceny propozycji ofertowej i ich znaczenie:
Jedynym kryterium oceny propozycji cenowej (ofertowej) jest cena zamówienia (wartość brutto
wyrażona w PLN). O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

IX.

Miejsce i termin złożenia propozycji ofertowej:
Propozycje ofertową należy złożyć do dnia 29 kwietnia 2019 r. do godz.15.00.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do
Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:
a) listownie na adres: Urząd Miasta Zielona Góra Biuro Gospodarki Komunalnej ul. Bohaterów
Westerplatte 23/107 65-078 Zielona Góra z dopiskiem na zamkniętej kopercie „Zapytanie ofertowe
– Tablice z nazwami ulic”
b) osobiście w Sekretariacie Biura Gospodarki Komunalnej ul. Bohaterów Westerplatte 23/107 65-078
Zielona Góra z dopiskiem na zamkniętej kopercie „Zapytanie ofertowe – Tablice z nazwami ulic”

X.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Oferentowi drogą telefoniczną.

Zamawiający zastrzega sobie prawo niepowiadamiania oferentów, których oferta nie została przyjęta do
realizacji.

XI.

Osoby wyznaczone do kontaktów w ramach ww. zadania ze strony Zamawiającego
- Sylwia Kasza tel. (68) 47 94 531
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XII.

Pozostałe informacje:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia;
- zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego;
-unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także

pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Załączniki:
1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2) Tabela elementów rozliczeniowych oferenta – załącznik nr 2
3) Projekt umowy –załącznik nr 3
4) Tablica A – rys – załącznik nr 4
5) Tablica B – rys – załącznik nr 5
6) Tablica C – rys – załącznik nr 6.

z up. PREZYDENTA MIASTA
(-)
Konrad Witrylak
dyrektor departamentu
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