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Zapytanie ofertowe 
na wykonanie oznakowania szlaku kajakowego 

w ramach zadania inwestycyjnego pn. 
„Ruszaj łowickim szlakiem rowerem i kajakiem – rozwój 

infrastruktury turystycznej” 
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I. Zamawiający  
Powiat Łowicki 
ul. Stanisławskiego 30,  
99-400 Łowicz.  
 
II. Tryb udzielania zamówienia 
Zamówienie będzie udzielone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych.  
 
III. Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż oznakowania szlaku kajakowego 
zgodnie z dokumentacją techniczną oznakowania szlaku kajakowego rzeki Bzura na odcinku od wsi 
Przezwiska do wsi Patoki (w granicach administracyjnych Powiatu Łowickiego) w ramach zadania 
inwestycyjnego pn. „Ruszaj łowickim szlakiem rowerem i kajakiem – rozwój infrastruktury 
turystycznej”, na którego realizację Powiat Łowicki uzyskał dofinansowanie  
z Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz budżetu państwa. 
2. W ramach zamówienia należy dostarczyć i zamontować: 
2.1. znaki szlaku kajakowego na mostach, 
2.2. znaki szlaku kajakowego na nowych dębowych słupach, 
2.3. plansze (mapy) szlaku na nowych dębowych słupach (wymiar 600x750 mm), 
2.4. znaki drogowe E7 (nowe konstrukcje oraz podwieszane pod istniejące znaki), 
3. W związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca dokona stosownych zawiadomień 
zarządców dróg, policji oraz Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi 
Terenowy Inspektorat w Kutnie Filia w Łowiczu. 
3. Szczegółowy zakres zamówienia określa projekt techniczny oznakowania szlaku kajakowego 
stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. 
 
IV. Termin realizacji zamówienia 

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 19.12.2014r. 

 

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą i udokumentują, iż w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest 
krótszy, to w tym okresie, wykonali w sposób należyty co najmniej 1 usługę polegającą na znakowaniu 
szlaku turystycznego. 
 
VI. Wykaz dokumentów 
1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1. 
2. Do oferty należy załączyć: 

2.1. Wykaz wykonanych usług opracowany na podstawie załącznika nr 2 do zapytania, 
2.2. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług wskazanych w wykazie. 

 
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 
Marek Kłak -  tel. (046) 830 00 94,  faks (46) 837 56 78 
e-mail: marekk@powiatlowicki.pl 
 
VIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Łowiczu  
przy ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz (pokój nr 21), w kopertach z następującym 
oznaczeniem: „Oznakowanie szlaku kajakowego” 
oraz „Nie otwierać przed 07.11.2014 r. godz. 13.00 .”  

2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.  
3. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie 

opatrzona adnotacją określającą termin jej przyjęcia. Do czasu otwarcia ofert będą one 
przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 

4. Termin składania ofert upływa 07.11.2014 r. o godz. 12.00. 
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5. Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert  
o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stanisławskiego 30a,  
99-400 Łowicz (nowy budynek starostwa). 

 
IX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. Wykonawca określi cenę w walucie krajowej (w zł). 
2. Ceny wszystkich elementów zamówienia powinny zawierać w sobie ewentualne upusty 

oferowane przez Wykonawcę.  
3. Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
4. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową. Ofertowa cena powinna obejmować 

wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania 
zamówienia. 

5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) ten 
rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: 
§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może 

żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie 
dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt  
lub rozwiązać umowę. 
Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.  
W związku z powyższym zaleca się dokładną analizę opisu przedmiotu zamówienia.  
 
X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty,  
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny 

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 
wyłącznie kryterium ceny o wadze 100.  

2. Dla oceny punktowej złożonych ofert zostanie wzór: 
 

W= (Cmin / C) * 100 
gdzie W   – liczba punktów oferty badanej 
Cmin  - cena najtańszej oferty 
C   - cena badanej oferty. 
 

3. Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. 
4. O wyborze oferty decyduje najwyższa liczba uzyskanych punktów. 

W przypadku, gdy w trakcie oceny ofert okaże się, że dwie lub więcej ofert zawiera identyczną cenę 
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych.  
 
XI. Opis sposobu oceny ofert 
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty Wykonawców, którzy spełniają wymagania określone 
w rozdziale V. 
2. Ocenie będą podlegały oferty zawierające wszystkie dokumenty wskazane w pkt. VI. 
3. Jeżeli przedstawione wraz z ofertą dokumenty nie będą potwierdzały posiadania wymaganych 
przez Zamawiającego doświadczenia oferta ta nie będzie rozpatrywana. 
4. Wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona w oparciu o kryterium określone w rozdziale 
X. 
 
XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
udzielenia zamówienia  
1. Informację o dokonaniu wyboru Wykonawcy Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
www.lowickie.pl. 
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy. 
3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się  
od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 
 
XII. Pozostałe informacje 
1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, 
zmienić zapytanie ofertowe. Zmienione zapytanie ofertowe Zamawiający niezwłocznie przekaże 

http://www.lowickie.pl/
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wszystkim potencjalnym Wykonawcom, którym przekazał zapytanie ofertowe oraz umieści je  
na stronie internetowej. 
2. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas  
na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów.  
4. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w ofertach polegające na nieprawidłowym wyliczeniu 
kwoty wynagrodzenia. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe polegające na: 
- nieprawidłowym obliczeniu podatku VAT – jeżeli Wykonawca wskazał prawidłową stawkę podatku 
VAT, 
 - nieprawidłowym sumowaniu, mnożeniu, zaokrąglaniu końcówek z uwzględnieniem konsekwencji 
rachunkowych tych poprawek. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez zawarcia umowy  
bez podania przyczyny. 
6. Zamawiający  zamyka postępowanie bez zawarcia umowy w przypadku: 
6.1. nie została złożona żadna oferta, 
6.2. żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego,  
6.3. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia,  
6.4. stwierdzono zaistnienie  okoliczności, które powodują, że zawarcie umowy  
nie leży w interesie zamawiającego. 
 
 
Załączniki: 

1. Formularz oferty 

2. Wzór wykazu usług 

3. Projekt techniczny oznakowania szlaku kajakowego 

4. Uzgodnienia 

5. Projekt umowy 

 

 


