
GMINA GRODKÓW 
49-200 Grodków n ,. , , . A _ . . t . o n o n ul. Warszawska 29 Grodków, dnia 07 kwietnia 2020 r. 

GK.II.7223.9.2020. JB 

Zaproszenie do składania ofert 
na: 
„Wykonanie malowania oznakowania poziomego dróg gminnych na terenie miasta i gminy 
Grodków" 

Zapytanie ofertowe: GK.II.7223.9.2020.JB 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U . 

z 2019 r., poz. 1843 zezm.) 

1. Przedmiot zamówienia: 

„Wykonanie malowania oznakowania poziomego dróg gminnych na terenie miasta i gminy 

Grodków" 

2. Zamawiający: Gmina Grodków, ul. Warszawska 29,49-200 Grodków www.grodkow.pl, e-mail: 

um@grodkow.pl 

3. Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.05.2020 r. 

4. Kryteria oceny ofert: cena - 100% 

5. Zamówienie obejmuje wykonanie: 

5.1. Wykonanie malowania oznakowania poziomego na terenie miasta Grodkowa zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania (Dz. U. 

z 2015 r., poz. 1314), poprzez: 

- mechaniczne malowanie cienkowarstwowe. 

5.2. Zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik: nr 1. 

5.3. Oznakowanie cienkowarstwowe należy wykonać przy użyciu farb akrylowych w kolorze 

białym, nakładanych na zimno, mechanicznie za pomocą malowarek hydrodynamicznych 

z ciśnieniowym posypem mikrokulek odblaskowych. 

5.4. Oznakowanie znaków poziomych P-24 ( 14 szt.) na niebieskim polu o powierzchni 

252 m2. 

5.5. Cena jednostkowa to 1 m2. 

5.6. Oznakowanie miejsca przedmiotu zamówienia: 

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zgodne z przepisami oznakowanie terenu 

robót. 

6. Składanie ofert: 

6.1. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Grodkowie, pok. nr 10 lub na adres e-mail 

um@grodkow.pl do dnia: 24.04. 2020 r. do godz. 10°°. Liczy się data wpływu do Urzędu 
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Gminy w Grodków. Wykonawca składa ofertę cenową na załączonym formularzu, 

stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania. 

7. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim, pok. Nr 18 w dniu 24.04.2020 r. o godz. 1022. 

8. W ofercie należy podać kwotę brutto i netto wyrażoną liczbowo i słownie, na załączonym 

formularzu ofertowym (zał. nr 2). 

9. Sposób przygotowania oferty: 

Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie, komputerze 

lub nieścieralnym atramentem, na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 należy 

umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: Nazwa i adres zamawiającego, napis 

„Zapytanie ofertowe nr GK.II.7223.9.2020.JB Wykonanie malowania oznakowania poziomego 

dróg gminnych na terenie miasta i gminy Grodków". 

10. Zamawiający informuje, że: 

10.1. Zastrzega sobie prawo do zmiany i odwołania ogłoszenia oraz warunków postępowania. 

10.2. W umowie wprowadza się kary umowne w następującym zakresie: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5%, wstępnej wartości 

zamówienia za każdy dzień zwłoki, 

2) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy oraz za nie usunięcie stwierdzonych usterek 

w wyznaczonym terminie w wysokości 10 %, wstępnej wartości zamówienia, 

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

15 % wstępnej wartości zamówienia. 

4) zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia, na zasadach ogólnych, 

odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

11. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest: Justyna Bednarska, pok. nr 18, 

tel. (77) 40 40 333 w godz. 8^ - 1422. 

Załączniki: 
1. Zakres przedmiotu zamówienia- zał. 1 
2. formularz ofertowy - zał. 2 


