
 
 
 
 

 
 

 Gmina Miasto Stargard Szczeciński  Stargard Szczeciński, dnia 24.07.2015 r. 
ul. Czarnieckiego 17 
73-110 Stargard Szczeciński     

  

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
W związku z realizacją  projektu pn.: "Przebudowa ulicy Spokojnej w Stargardzie 

Szczecińskim na odcinku od ulicy Kościuszki do ulicy Giżynek w celu poprawy 
bezpieczeństwa drogowego”  w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
– Etap II  Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój, Gmina Miasto Stargard Szczeciński 
zaprasza do złożenia propozycji cenowej na opracowanie projektu, wykonanie, dostawę                   
i montaż  2 sztuk tablic pamiątkowych. 
 
Opis przedmiotu zamówienia:  
W ramach zadania Wykonawca opracuje projekt tablicy wraz z dostosowaniem logo wyżej 
wymienionego programu do wskazanych wymiarów tablicy (specyfikacja elementów 
koniecznych do umieszczenia na tablicy w załączeniu) . Po zaakceptowaniu projektu przez 
Zamawiającego, Wykonawca wykona, dostarczy oraz zamontuje we wskazanych przez 
Zamawiającego miejscach 2 szt. tablic pamiątkowych o wymiarach minimum 0,7 m x 0,9 m 
jednostronnych wyklejonych grafiką wraz z konstrukcją wsporczą i montażem spełniających 
niżej wymienione wymagania: 
- wyprofilowana i wypełniona grafiką blacha stalowa gr co najmniej 1 mm ocynkowana wraz  

z zamontowanymi zamocowaniami, 
- wydruk oklejony folią UV (nie laminatem płynnym), 
- konstrukcja wsporcza z rur stalowych zaślepionych od góry , ocynkowanych, 
- uchwyty i śruby ocynkowane. 
Termin przedstawienia projektu do akceptacji: do 17.08.2015 r. 
 
Termin wykonania usługi:   do 31.08.2015 r. (po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym). 
 
Wybór Wykonawcy:  
 
Wybór Wykonawcy dokonany zostanie na podstawie wysokości ceny ofertowej. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji z dowolnym 
oferentem. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o nie wybraniu żadnego wykonawcy.  
W niniejszej procedurze ofertowej nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
Od decyzji Zamawiającego oferentom nie przysługują środki odwoławcze. 
 
Termin złożenia oferty:  do 31.07.2015  r. 
 
Uprzejmie prosimy o przesłanie oferty w wersji elektronicznej na adres e- mail:  

s.dluzewska@um.stargard.pl 
 
Zapytanie stanowi element rozpoznania rynku. 



 
 
 
 

 
 

Załącznik nr 1: Specyfikacja elementów koniecznych do umieszczenia na tablicy: 
 
1. Logo programu: wzór na http://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=group&action=list&id=55 
2. Herb Miasta: http://www.stargard.pl/Przydatne-pliki-multimedialne 
3. Projekt pn. „ Przebudowa ulicy Spokojnej w Stargardzie Szczecińskim na odcinku  od ulicy 

Kościuszki do ulicy Giżynek w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego” 
współfinansowany w ramach: Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap 
II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. 

4. Wartość inwestycji: 5 686 173,67 zł . 
5. W tym ze środków: budżetu państwa: 50%, budżetu Gminy Miasto Stargard Szczeciński: 

50%. 
 
 


