Węgliniec, dnia 17.04.2013r.
IK.oferty 7021.2.2013
(nr postępowania)
BURMISTRZ
Gminy i Miasta Węgliniec
w Węglińcu, ul. Sikorskiego 3
Tel. 75/ 77 12 556
Fax 75/ 77 12 551
e-mail wegliniec@wegliniec.pl
Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

(tj.Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
ZAPRASZA
Do złożenia oferty na zadanie pn.: Wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic w m. Węgliniec i Stary
Węgliniec
1.

Opis sposobu przygotowania oferty;

1.1. Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia.
1.2. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego na piśmie. Istnieje możliwość przekazania

oferty

faksem lub pocztą elektroniczną, przy czym należy ją niezwłocznie potwierdzić na piśmie.
1.3 Ceny podane w ofercie winna być wyrażona cyfrowo i słownie,
1.4 Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
1.5 Oferta ma obejmować całość zamówienia na poszczególne zadanie.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Szacunkowa wielkość zamówienia w przybliżeniu wynosi:
•

147 tablic dwustronnych z nazwą ulicy

•

67 słupków ocynkowanych

3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Zadanie I
Wykonanie i dostarczenie dwustronnych tablic z nazwą ulicy i z herbem Gminy Węgliniec wraz z
elementami mocującymi oraz słupka nośnego.
a) Tablice dwustronne powinny spełniać następujące warunki:
- tablica z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej umieszczona w ramce stalowej,
- rozmiar tablicy 165mm x 750 mm (może być inny zależnie od treści),
- pokryta folią odblaskową I generacji (tło niebieskie, litery białe), drukowana w technologii
solwentowej,
- zabezpieczenie tablicy folią ochronną anty-UV,
- elementy mocowań dostosowane do tablic oraz słupków
b) Słupki nośne:
- średnica 2” - wysokość 3,50m i 4,20m
- stalowy, ocynkowany, malowany proszkowo na kolor niebieski z kotwą, zakończony kapslem
lub grotem.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

strona 1

Zadanie II
Montaż słupków w betonie wraz z mocowaniem tablic do słupków na terenie m. Węgliniec i Stary
Węgliniec
4.Wymagany termin realizacji zamówienia: zadania I do dnia 31.07.2013r.
zadanie II do dnia 15.08.2013r.
5. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
5.1 formularz oferty według załączonego wzoru,
5.2 wzór i opis tablicy oraz sposób mocowań.
6.Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie.
6.1 w cenę należy wliczyć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, m. innymi:
6.2. koszty transportu, obowiązujące podatki (w tym VAT).
6.3. cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie
będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
7. Miejsce i termin złożenia oferty:
7.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 10.05.2013r., do godz.
13.00.
8. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym w pkt. 7.1. nie będzie
rozpatrywana.
8.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem
upływu jej składania.
9. Oferent dopuszcza składanie ofert częściowych i każde zadanie będzie oceniane osobno.
10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Halina Grześków .pok. nr 13 tel. 75/ 77 12 556 w. 37, email: grzeskow@wegliniec.pl

……………………………………
(podpis pracownika merytorycznego)

W załączeniu:
1. Wzór oferty
……………………………………….
(zatwierdził)
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