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                                                                                                                   Kołobrzeg 07 października 2021r. 
 

GKL.7021.2.23.2021.X 
 

                                                                         
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/GKL/2021 

 
Dotyczy: Dostawa i montaż 10 sztuk nowych słupów ogłoszeniowo – informacyjnych na 

terenie miasta Kołobrzeg. 
 
Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych 
równowartości 130 000 złotych. 
 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej zaprasza do złożenia oferty cenowej          
na zadanie: „Dostawa i montaż 10 sztuk nowych słupów ogłoszeniowo – informacyjnych na 
terenie miasta Kołobrzeg”.  

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wraz z montażem we wskazanych 

lokalizacjach 10 szt. słupów ogłoszeniowych magnetycznych – witryn.  
2. Słup ogłoszeniowy magnetyczny – witryna  

1) wykonany z żywic poliestrowo – szklanych, 
2) osłona trzonu: rama z laminatów poliestrowych, zabezpieczona przed wpływem 

UV oraz warunków atmosferycznych, wypełnienie ramy z poliwęglanu lub szkła 
bezpiecznego, 

3) mocowanie plakatów za pomocą magnesów 
3. Parametry techniczne słupa ogłoszeniowego będącego przedmiotem zamówienia: 

1) Wysokość: od 3,00 m do 4 ,00 m; 
2) średnica: 

  stopa (cokół), trzon, zwieńczenie  słupa od 1200 mm do 1500 mm; 
  waga: od 50 do 75 kg; 
  sposób montażu słupa: bez konieczności przykręcenia do podłoża, montaż na 

zasadzie dociążenia konstrukcji odpowiednimi obciążnikami lub workami         
z piaskiem; 

  kolorystyka: paleta RAL 5001 
4. Okres gwarancji na dostarczone słupy ogłoszeniowe min. 2 lata (tj. 24 miesiące) – od 

dnia zakończenia całości dostawy.  
5. Wykaz lokalizacji słupów, w których będą umieszczone słupy ogłoszeniowe stanowi 

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.  
 

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia dostarczony został w terminie do       
60 dni od daty zawarcia umowy. Pożądane skrócenie terminu realizacji dostawy. 
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III. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 
1. Pisemną ofertę z nazwą zadania „Dostawa i montaż 10 sztuk nowych słupów 

ogłoszeniowo – informacyjnych na terenie miasta Kołobrzeg” wraz z wymaganymi  
załącznikami należy złożyć w sposób następujący (3 możliwości): 

 osobiście złożyć w kopercie w siedzibie Urzędu Miasta (Biuro Obsługi Klienta) 
ul. Ratuszowa 12 w Kołobrzegu,  

 drogą pocztową poprzez przesłanie oferty na adres Zamawiającego tj. Gmina 
Miasto Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78 – 100 Kołobrzeg,  

 drogą elektroniczną poprzez przesłanie scanu oferty wraz z załącznikami na 
adres mailowy: m.sierzega@um.kolobrzeg.pl. 

2. Oferty należy złożyć w terminie do 20.10.2021r. (włącznie) do godz. 15.30 
3. Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym 

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 
4. Oferta powinna być: 

a) opatrzona pieczątką firmową, 
b) posiadać datę sporządzenia, 
c) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 
d) podpisana czytelnie przez Wykonawcę. 

5. W ofercie należy podać:  
1) cenę ryczałtową netto oraz brutto określoną  w formularzu ofertowym.   

Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania 
oraz obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej 
oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami, realizacji przedmiotu zamówienia 
(np. transport, montaż).  

2) termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy liczony w dniach,   
3) okres gwarancji na dostarczone słupy ogłoszeniowe. 

 6.  Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę wraz z wymaganymi dokumentami. 
Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 
przez danego Oferenta. 

 7.   Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.   
 8.  Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w wymogami ponosi Wykonawca 

(np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na 
miejsce składania ofert w terminie określonym w pkt.2.  

       Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta Kołobrzeg po terminie określonym            
w pkt. 2 nie będą rozpatrywane. 

 
IV. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW 

1. Wykonawca winien do formularza ofertowego (do wypełnienia) załączyć: 
1) specyfikację techniczną oferowanych słupów ogłoszeniowych zawierającą 
minimum następujące informacje: 

 zwymiarowany rysunek techniczny oferowanego słupa z podaniem 
powierzchni reklamowej, 

 opis techniczny zawierający informacje o rodzaju materiałów z jakich 
wykonany jest oferowany model słupa ogłoszeniowego, jego wagi oraz 
sposób montażu, 

 wizualizację poglądową oferowanego słupa z uwzględnioną docelową 
kolorystyką. 

2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę, 
3. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta 

wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 
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V.  KRYTERIUM ORAZ SPOSÓB OCENY OFERTY 
Cena brutto 100% 
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane          
z wykonaniem zamówienia odpowiadające wymaganiom i oczekiwaniom 
Zamawiającego. 

 
VI.  WARUNKI UMOWY 

Zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy zawartej po wyborze 
najkorzystniejszej oferty.  

 
VII.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej 
pod adresem www.kolobrzeg.pl – BIP ˃ Gospodarka ˃ Zapytania ofertowe poniżej 
130 000 złotych ˃ Rozstrzygnięcia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu składania ofert, 
odwołania zapytania ofertowego lub jego unieważnienia bez podania przyczyny. 

 
VIII.  INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT 

Nie złożenie dokumentów określonych w rozdziale IV ust. 1 pkt. 1) zapytania ofertowego 
skutkować będzie jednorazowym wezwaniem Zamawiającego o uzupełnienie 
dokumentów. 
 

IX.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

Zamawiający nie określa formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy.   

 
 

UWAGA!  
Zamawiający na etapie badania i oceny ofert zastrzega sobie prawo do wezwania 
Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących w/w zapytania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki do zapytania: 

1. Formularz ofertowy – zał. nr 1 
2. Wykaz lokalizacji  słupów – zał. nr 2 
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Załącznik nr 1 
 do zapytania ofertowego nr 7/GKL//2021  

z dnia 07.10.2021r. 
 

Formularz ofertowy 

 
………………………………..dnia ………..……….. 2021r. 

 
pełna nazwa Wykonawcy 
…............................................................ 
…............................................................ 
adres siedziby Wykonawcy 
kod …………………………..…………… 
ulica….................................................... 
miasto…………………………..………… 
województwo  …………………..………. 
 
Nr NIP …................................................ 
Nr  REGON…………………..…..……… 
Nr konta bankowego 
…............................................................ 
nr telefonu ….......................................... 
e-mail: ……………………………………. 
Adres do korespondencji (podać jeśli 

jest inny niż adres siedziby Wykonawcy) 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

 
Gmina Miasto Kołobrzeg  
ul. Ratuszowa 13 
78-100 Kołobrzeg 

 
OFERTA 

na wykonanie zadania pn. „Dostawa i montaż 10 sztuk nowych słupów ogłoszeniowo – 
informacyjnych na terenie miasta Kołobrzeg”.  

  
1) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym za 

wynagrodzeniem ryczałtowym w cenie: …………….………….…….zł (netto) +……..…..% 

podatku VAT, tj. ogółem ……………..………. zł brutto. (Słownie zł: 

………………………………….…………………………………………………………………  

2)  Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia w terminie do …………… dni od 

podpisania umowy.* 

3)  Udzielamy Zamawiającemu ……. – miesięcznej gwarancji na słupy ogłoszeniowe** 

4) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapisami zapytania ofertowego i  uznajemy się za 

związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania. 
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5)  Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać: 

 sami…………………………………………………………………………………… 

 siłami podwykonawcy - część zamówienia, którą będzie wykonywać podwykonawca: 

……………………………………………… nazwa firmy podwykonawcy/ ów 

………………………………………………………………….. 

6) Oświadczamy, że oferujemy Zamawiającemu okres płatności wynoszący do 30 dni od 

złożonych faktur wystawionych za zrealizowany przedmiot umowy licząc od dnia 

dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.  

7) Oświadczamy, że posiadamy dobrą sytuację finansową i ekonomiczną. 

8) Posiadamy wiedzę i doświadczenie 

9) Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

10) Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. 

UWAGA: W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub 
art. 14 ust. 5 RODO, treści ww. oświadczenia wykonawca nie składa – wówczas należy usunąć treść 
oświadczenia przez jego wykreślenie. 

          

     
       *) nie później niż  60 dni od podpisania umowy 
      **) nie krótszy niż 24 miesięcy 
      

 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. ………………………………………………… 

2. ………………………………………………… 

3. ………………………………………………… 

4. ……………………………………………….... 

5. ……………………………………………….... 
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Załącznik nr 2 
 do zapytania ofertowego nr 7/GKL//2021  

z dnia 07.10.2021r. 
 

 

LOKALIZACJE PRZEZNACZONE DO USTAWIENIA SŁUPÓW OGŁOSZENIOWYCH NA 
TERENIE MIASTA KOŁOBRZEG 

 
1. ul. Nowogródzka  
2. ul. Unii Lubelskiej  
3. ul. Spacerowa (przy Solnej) 
4. ul. Spacerowa (w parku) 
5. ul. A. Fredry   
6. ul. Zdrojowa 
7. ul. Solna (przy Zdrojowej) 
8. ul. Łopuskiego (przy Zygmuntowskiej) 
9. ul. Kolejowa 
10. ul. Chodkiewicza (wjazd na osiedle)  
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