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Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, 

 którego  wartość jest mniejsza od kwoty 130.000,00 złotych netto 

 

 

Zamawiający – Gmina Rozprza, zaprasza do złożenia oferty na usługę w zakresie:  

a) wykonania napisu „URZĄD MIASTA I GMINY W ROZPRZY” oraz HERBU GMINY 

b) wykonania i montażu liter  przestrzennych wolnostojących –„ ROZPRZA”  

c) wykonania i montażu dwustronnych wolnostojących  witaczy miejscowości  

 

 

 

 

 

ZATWIERDZAM 

                      SEKRETARZ  

           /-/ mgr Anna Kaźmierczak  

………………...…………                   

miejscowość, data i podpis 

             Rozprza, 14.11.2022 r.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty: 

 

I.  ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Rozprza 

Al. 900 lecia 3, 97-340 Rozprza 

 

II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).. 

Zamówienie poniżej kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy. 

 

III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie:  

a) wykonania i montażu napisu „URZĄD MIASTA I GMINY W ROZPRZY” oraz HERBU 

GMINY 

b) wykonania i montażu liter  przestrzennych wolnostojących –„ ROZPRZA”  

c) wykonania i montażu dwustronnych wolnostojących  witaczy miejscowości 

 

1. Wykonanie napisu „URZĄD MIASTA I GMINY W ROZPRZY” 

oraz HERBU GMINY wraz z montażem. 

 

Wykonanie napisu „URZĄD MIASTA I GMINY W ROZPRZY” oraz HERBU GMINY  

na elewacji budynku od strony ulicy Al. 900 lecia 3 w Rozprzy. 

 

Specyfikacja: 

OPCJA 1 

Napis (ilość: 1kpl)  

Litery przestrzenne 3D wykonane z pianki poliuretanowej (styrodur) jako część pierwsza oraz 

lico- przód litery wykonany z dibondu w ustalonym z zamawiającym kolorze.  

Bok litery malowany na ustalony kolor farbą odporną na czynniki atmosferyczne. 

Wymiary: 

Wysokość: 50-55 cm 

Grubość: 5-6 cm 

Czcionka: Arial Black 

Herb 3D (ilość: 1 szt.) 

Podobnie jak napis: pierwsza część pianka poliuretanowa (styrodur) oraz lico z dibondu z 

umieszczoną trwale grafiką herbu gminy. 

Wymiary: 

Wysokość 130 - 150 cm (drugi wymiar z zachowaniem proporcji znaku)  

Grubość 5-6 cm  

Całość odporna na czynniki atmosferyczne. 

Montaż: wszystkie elementy zamówienia muszą być zamocowane do elewacji budynku w 

sposób trwały oraz bezpieczny dla osób mogących przebywać poniżej zamocowanych 

elementów. 

(Sposób montażu, materiały pomocnicze oraz narzędzia po stronie wykonawcy) 

Informacja na temat elewacji budynku:  

Docieplenie w postaci styropianu 10 cm oraz wyprawki klejowo - tynkowej. We wskazanym 

miejscu montażu nie przebiegają żadne elementy infrastruktury budowlanej. 

 

OPCJA 2 

Napis (ilość: 1 kpl) 

Litery przestrzenne płaskie wykonane z bezbarwnej plexi 10 mm. Tył litery w ustalonym z 

zamawiającym kolorze, przód kolor bezbarwny. 



 

Sposób nadania koloru: Druk UV lub Folia Polimerowa 

Wysokość: 50-55 cm 

Grubość: 10 mm 

Czcionka: Arial Black 

Herb 3D (ilość: 1 szt.) 

Płyta dibond 4-5 mm z umieszczoną trwale grafika herbu gminy. 

Wysokość 130 -150 cm (drugi wymiar z zachowaniem proporcji znaku) 

Grubość 4-5 mm 

Montaż: wszystkie elementy zlecenia zamocowane do elewacji budynku przy pomocy 

elementów dystansowych. 

Sposób montażu trwały oraz bezpieczny dla osób mogących przebywać poniżej zamocowanych 

elementów. 

(Sposób montażu, materiały pomocnicze oraz narzędzia po stronie wykonawcy) 

Informacja na temat elewacji budynku: 

Docieplenie w postaci styropianu 10 cm oraz wyprawki klejowo- tynkowej. We wskazanym 

miejscu montażu nie przebiegają żadne elementy infrastruktury budowlanej. 

 

2. WYKONANIE I MONTAŻ LITER  PRZESTRZENNYCH WOLNOSTOJĄCYCH 

–„ ROZPRZA”  

Specyfikacja (ilość: 1 kpl): 

Litery przestrzenne, herb gminy oraz hasło jako wolnostojący element dekoracyjny. 

Przedmiot zamówienia musi być wykonany z trwałych materiałów, odpornych na czynniki 

atmosferyczne oraz przypadkowe uszkodzenia osób trzecich. 

Wysokość liter 130-150 cm 

Szerokość napisu do ustalenia z zamawiającym  

Grubość napisu odpowiednia do potrzeb technologicznych 

Całość dodatkowo wyposażona w źródło światła (oświetlenie bezpieczne, z uwzględnieniem 

ekonomicznych czynników poboru energii) 

Dodatkowo dwa elementy dekoracyjne – świąteczne mocowane w miejsce jednej z liter 

napisu lub inne rozwiązanie zaproponowane prze wykonawcę. Elementy dodatkowe 

dekoracyjnie mają nawiązywać do okresu Bożonarodzeniowego oraz Wielkanocnego. 

Montaż: elementy zamówienia umieszczone/zamontowane będą na rynku. Mocowanie 

bezpośrednio do gruntu. Sposób mocowania po stronie wykonawcy (mocowanie powinno być 

trwałe i bezpieczne oraz odporne na czynniki atmosferyczne i przypadkowe uszkodzenia osób 

trzecich). Wskazane miejsce będzie wyposażone w bezpieczne przyłącze energetyczne. 

Informacja na temat podłoża: 

Grunt luźny, porośnięty trawą. Przez wskazane miejsce do montażu nie przebiegają żadne 

elementy infrastruktury budowlanej. 

 

3. WYKONANIE I MONTAŻ DWUSTRONNYCH WOLNOSTOJĄCYCH  WITACZY 

MIEJSCOWOŚCI 

Specyfikacja (ilość: 2 szt.): 

Pylony- witacze informujące o wjeździe na teren miasta- 2 sztuki. 

Konstrukcja wolnostojąca zawierająca informacje na temat Miasta oraz herb. 

Pylon- witacz wykonany z profili stalowych jako konstrukcja nośnia, zabezpieczonych 

antykorozyjnie oraz płyt dibondu jako elementy zamocowane do konstrukcji. 

Wysokość 4m i więcej 

Szerokość - wynikająca z proporcji wykonawcy 

Grubość - wynikająca z potrzeb technologicznych 

Pylon- witacz powinien zawierać informacje: 

a) napis Miasto Rozprza witamy / żegnamy (inne propozycje do ustalenia) 

b) herb Miasta 

c) elementy dekoracyjne w postaci zdjęć nawiązujących do regionu/ miasta 



d) dodatkowym atrybutem może być wykonanie części napisów w formie odblaskowej 

Pylony- witacze odporne na czynniki atmosferyczne oraz na przypadkowe uszkodzenia osób 

trzecich. 

Montaż: Pylony- witacze związane z gruntem za pomocą śrub obsadzonych w wcześniej 

przygotowanym fundamencie. Przygotowanie fundamentu wraz z śrubami mocującymi po 

stronie wykonawcy. Fundamenty mają spełniać wymogi bezpieczeństwa i zapewniać trwałe i 

stabilne zamocowanie pylonów- witaczy. 

Dobór materiałów oraz technika wykonania pylonów po stronie wykonawcy. 

(materiały oraz ich specyfikację należy zawrzeć w wycenie) 

Informacja na temat lokalizacji oraz podłoża: 

Pylony- witacze zostaną usytuowane bezpośrednio przy wjazdach do miasta przy DK 91. 

Dokładne miejsce zostanie odpowiednie oznakowane przez zleceniodawcę. 

Grunt luźny, porośnięty trawą. Przez wskazane miejsce nie przebiegają żadne elementy 

infrastruktury budowlanej. 

 

Wykonawca udziela 2– letniej gwarancji na przedmiot zamówienia. 

Zamawiający występuje o zajęcie pasa drogowego oraz ponosi wszelkie koszty z tego tytułu. 

Wszystkie szczegóły związane z realizacją przedmiotu zamówienia Wykonawca uzgodni z 

Zamawiającym.  

IV.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Zamówienie należy wykonać w terminie do 15 grudnia 2022 r. 
  

V.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB ICH OCENY: 

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu. 

 

VI.  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU  

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu. 

 

VII.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 

1. Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez zamawiającego czynności  

w postępowaniu są umieszczane w BIP na stronie internetowej http://bip.rozprza.pl  

w zakładce Zamówienia do 130 tyś zł netto (od 1.01.2021) 

2.  Wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują drogą 

elektroniczną na adres zamowienia@rozprza.pl. 

3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do komunikowania się z Wykonawcami: 

1) w sprawach formalnych Joanna Zając –zamowienia@rozprza.pl  

2) w sprawach merytorycznych: Artur Cubała  – a.cubala@rozprza.pl  

 

VIII.  KRYTERIA OCENY OFERT 

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena – 100% 

Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów, a pozostałym 

wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem: 

C min              

                                        C= --------------- x 100%  x 100 

                                           C b             

gdzie: 

                          C         - wartość punktowa danej oferty 

http://bip.rozprza.pl/
mailto:ug@rozprza.pl
mailto:zamowienia@rozprza.pl
mailto:a.cubala@rozprza.pl


                          C min   - oferowana najniższa cena 

                          C b   - cena oferty badanej 

    100 - wskaźnik stały, 

    100% - procentowe znaczenie kryterium ceny. 

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymogom zapytania ofertowego oraz ogłoszenia i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, 

tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów. 

           

IX  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem 

Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania.  

2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy.  

3. Cena oferty jest ceną ryczałtową i nie będzie podlegać zmianie, poza przypadkami 

przewidzianymi w umowie.  

4. Podana przez Wykonawcę cena oferty winna gwarantować pełną realizację zamówienia.  

5. Cena musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające 

wprost z opisu niniejszego zamówienia publicznego, jak również w niej nieujęte, a które 

mogą być skalkulowane przez podmiot ubiegający się o realizację przedmiotowego 

zamówienia.  

6. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi 

przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.  

7. W formularzu oferty wykonawca poda wyłącznie cenę oferty, która uwzględnia całkowity 

koszt realizacji zamówienia w okresie obowiązywania umowy, obliczoną zgodnie z 

powyższymi dyspozycjami dla OPCJI 1  oraz OPCJI 2 zgodnie z kalkulacją cenową 

formularza ofertowego.  

8. Zamawiający po otwarciu ofert zdecyduje, którą z zaoferowanych opcji wybierze. 

 

X SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę zgodnie z formularzem ofertowym. Złożenie więcej 

niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

2. Oferta musi spełniać następujące wymogi: 

1) musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę/y uprawnioną/e 

reprezentowania wykonawcy. Przez osobę/y uprawnioną/e należy rozumieć 

odpowiednio: 

a) osobę/y, która/e zgodnie z odpowiednimi przepisami jest/są uprawniona/e do 

składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy; 

b) pełnomocnika/ów wykonawcy, którym pełnomocnictwa udzieliła/y osoba/y o 

której/ych mowa w lit. a); 

c) pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

4. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 

5. Na ofertę składa się formularz ofertowy zgodny z wzorem określonym w załączniku nr 1 

do ogłoszenia o zamówieniu, 

 

XI.  MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT 

Ofertę cenową na Formularzu oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, należy 

złożyć w terminie do dnia 18 listopada 2022 roku do godziny 10:00 za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@rozprza.pl 

 

 

 

mailto:skarbnik@rozprza.pl


XII.   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

30 dni od terminu składania ofert  

 

XIII. ODRZUCENIE OFERTY. OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

1. Oferta Wykonawcy niezgodna z treścią ogłoszenia lub złożona po terminie składania ofert 

lub w inny sposób niż wskazano w ogłoszeniu zostanie odrzucona przez Zamawiającego. 

Zamawiający dopuszcza uzupełnienie brakujących lub nieaktualnych załączników do 

oferty. 

2. O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców, który złożyli ofertę 

przez umieszczenie informacji w BIP na stronie internetowej http://bip.rozprza.pl  

w zakładce Zamówienia do 130 tyś zł netto (od 1.01.2021) 

 

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 

Po wyborze oferty najkorzystniejszej wybrany wykonawca zobowiązany jest do zawarcia 

umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

 

XV.  POZOSTAŁE POSTANOWIENIA I INFORMACJE 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków ogłoszenia o zamówieniu bez 

podania przyczyny. 

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść ogłoszenia o zamówieniu. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający 

zamieszcza w BIP na stronie internetowej http://bip.rozprza.pl w zakładce Zamówienia do 

130 tyś zł netto (od 1.01.2021). 

4. Zamawiający może w każdej chwili unieważnić postępowanie o udzielenia Zamówienia 

bez podania przyczyny.  

 

XVI. ZAŁĄCZNIKI 

1. Załącznik nr 1 Formularz oferty 

2. Załącznik nr 2 Projekt umowy  

 

http://bip.rozprza.pl/
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