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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Wydział  Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się 

z prośbą o złożenie oferty na: 475 szt. nowych znaków drogowych według wykazu (załącznik 

nr 2). Znaki drogowe spełniają następujące parametry: jednostronne na podkładzie z blachy 

Zn 1,25mm z podwójnie giętą krawędzią otwartą, lico z folii odblaskowej, która posiada 

aktualny certyfikat CE na zgodność z normą PNEN 12899-1 oraz winna posiadać gwarancję 

trwałości przy zastosowaniu folii I- generacji 7 lat licząc od 2016 r., a przy zastosowaniu folii 

II-generacji 10 lat licząc od 2016 roku, ze stalowymi profilami  usztywniająco-montażowymi  

wraz z obejmami mocującymi do słupków Ø 2”. Znaki wykonane są zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 03-07-2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach ( Dz. U. z 2003r. poz. 2181 z 

późn. zm). Dostawa znaków nastąpi do siedziby Wydziału Inwestycji i Drogownictwa przy 

ul. Kobyłkowskiej 1A w Wołominie, własnym transportem i na własny koszt. 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, 

ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin  

      do dnia 05.12.2016 r. do godz. 12
00 

2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego 

na adres: 

            j.w 

Oznakowanie oferty następujące:  

 dane oferenta (nazwa, siedziba) 

 „WYKONANIE I DOSTAWA ZNAKÓW DROGOWYCH” 

nie otwierać przed 05.12.2016 r. godz. 14
00 

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania. 

4. Miejsce otwarcia ofert:  pokój  nr 6 

  05 – 200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1A  
 

 Dnia 05.12.2016 r. o godz.14
00

  

Osoba do kontaktu: Waldemar Majewski tel. 519-375-781 

5. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże 

zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po 

odczytaniu ww. informacji. 

 

 

 

 

Do oferty należy załączyć: 

1. Ofertę, 

2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1) 

3. Formularz ofertowy (załącznik nr 2) 

4. Wykaz znaków (załącznik nr 3) 
 

 

 



 

Załącznik nr 2 

SPW. 273.286 .2016  

OFERTA 

                                                                                                                      Zamawiający: 

           Powiat Wołomiński 

     ul. Prądzyńskiego 3 

      05-200 Wołomin 

 

      Nawiązując do zapytania ofertowego na: 626 szt. nowych znaków drogowych według 

wykazu (załącznik nr 2). Znaki drogowe spełniają następujące parametry: jednostronne na 

podkładzie z blachy Zn 1,25mm z podwójnie giętą krawędzią otwartą, lico z folii odblaskowej, 

która posiada aktualny certyfikat CE na zgodność z normą PNEN 12899-1 oraz winna posiadać 

gwarancję trwałości przy zastosowaniu folii I- generacji 7 lat licząc od 2016 r., a przy 

zastosowaniu folii II-generacji 10 lat licząc od 2016 roku, ze stalowymi profilami  

usztywniająco-montażowymi  wraz z obejmami mocującymi do słupków Ø 2”. Znaki 

wykonane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 03-07-2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach ( Dz. U. z 2003r. 

poz. 2181 z późn. zm). Dostawa znaków nastąpi do siedziby Wydziału Inwestycji i 

Drogownictwa przy ul. Kobyłkowskiej 1A w Wołominie, własnym transportem i na własny 

koszt. 

My niżej podpisani: 

.........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

działający w imieniu i na rzecz 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
(należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres) 

 

tel.: …………….. fax: ……………………. e-mail: ……………………………………… 

 

Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia,  

Całkowita wartość zamówienia wynosi:      

cena netto: ......................................................................... PLN 

plus  wartość podatku VAT .............................................  

co łącznie daje cenę brutto: .............................................. PLN,  

słownie...................................................................................................................................... 

 

..........................., dn. ...................................... 
 

..................................................... 

(podpis i pieczątka wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 



 

SPW.273.286.2016 
 

Załącznik nr 1  

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
  

§ 1 

 

1. Zamawiający zleca wykonanie i dostawę, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać  

i dostarczyć na rzecz Zamawiającego: 626 szt. nowych znaków drogowych według 

wykazu (załącznik nr 1). Znaki drogowe spełniają następujące parametry: jednostronne 

na podkładzie z blachy Zn 1,25mm z podwójnie giętą krawędzią otwartą, lico z folii 

odblaskowej, która posiada aktualny certyfikat CE na zgodność z normą PN EN 12899-1 

oraz winna posiadać gwarancję trwałości przy zastosowaniu folii I- generacji 7 lat licząc 

od 2016 r., a przy zastosowaniu folii II-generacji 10 lat licząc od 2016 roku, ze stalowymi 

profilami  usztywniająco-montażowymi  wraz z obejmami mocującymi do słupków Ø 2”. 

Znaki wykonane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn.  

03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich 

umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.). Dostawa 

znaków nastąpi do siedziby Wydziału Inwestycji i Drogownictwa przy ul. Kobyłkowskiej 

1A w Wołominie, własnym transportem i na własny koszt. 

2. Dostawa nastąpi w terminie do 15.12.2016 r.  

3. Dokumentem przekazania zamówienia będzie dokument WZ podpisany przez 

przedstawiciela WID, osobami upoważnionymi do podpisu WZ są pracownicy: ……..... 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

§ 2 

 

1. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia wynosi ........................ zł brutto  

 

(słownie:...............................................................................................................................)  

w tym podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami zgodnie z ofertą 

Wykonawcy z dnia ............................   

2. Zamawiający nie przewiduje fakturowania częściowego za wykonanie dostawy. 

3. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi na podstawie: 

a) prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę,  

b) załączonego dokumentu WZ. 

4. Należność za wykonanie zamówienia, zostanie przez Zamawiającego przekazana na 

konto Wykonawcy w terminie 21 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia polecenia przelewu z rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

 

§ 3 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1. 

b) za opóźnienie w dostawie partii Wykonawca zapłaci karę umowną – w wysokości 

50,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 



2. W przypadku, gdy wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywiście poniesionej     

szkody, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych 

zasadach kodeksu cywilnego. 

 

 

 

 

§ 4 

 

Jeśli w toku czynności zostaną stwierdzone wady: 

1) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadach przedmiotu umowy natychmiast po ich 

stwierdzeniu. 

2) Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie dostarczyć nową partię w asortymencie i 

ilościach zamawianych przez Zamawiającego w terminie 1 dnia od daty powiadomienia 

Wykonawcy o wadliwości partii. 

 

§ 5 

 

1. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na trwałość dostarczonych materiałów 

licząc od dnia dostawy.  

2. Wykonawca udziela 7 i 10 letniej gwarancji na użytą folię odblaskową zgodnie z § 1. 

3. Niezależnie od gwarancji Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania 

uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi.  

 

§ 6 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie właściwe 

przepisy prawa. 

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć między stronami rozstrzygać będzie sąd właściwy 

miejscowo dla siedzib Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w 

postaci aneksów do umowy, pod rygorem nieważności. 

4. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 

dwa egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 
Akceptujemy istotne postanowienia umowy: 
 

 

Miejscowość .................................................. dnia ....................................... 2016 roku 
 

 

 

 

 

........................................................................ 
        (pieczęć i podpis osoby uprawnionej doskładania  

             oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
 

 

 

 

 

 



SPW.273.286.2016 

Załącznik nr 3 

WYKAZ ZNAKÓW 

Lp. Treść tablicy 
Folia 

odblaskowa 
J.m. Ilość  

1. A-1   szt. 20 

2. A-6b   szt. 20 

3. A-7     II generacji szt. 50 

4. A-12b   szt. 6 

5. A-12c   szt. 6 

6. A-14   szt. 6 

7. A-16   szt. 10 

8. A-31   szt. 14 

9. B-21   szt. 5 

10. B-22   szt. 5 

11. B-25   szt. 10 

12. B-36     II generacji szt. 20 

13. B-42   szt. 10 

14. B-33                    (30km/h)   szt. 10 

15. C-2 II generacji szt. 5 

16. C-9 II generacji szt. 20 

17. C-12  II generacji szt. 20 

18. D-1                          (mini)   szt. 50 

19. D-6     II generacji szt. 30 

20. D-15   szt. 20 

21. D-42   szt. 30 

22. F-10   szt. 10 

23. T-16                        (straż)   szt. 10 

24. T-23b   szt. 10 

25. T-6a   szt. 20 

26. T-6c   szt. 20 

27. T-25a   szt. 10 

28. T-25c   szt. 10 

29. T-27   II generacji szt. 20 

30. U-2    II generacji szt. 2 

31. U-3a    II generacji szt. 50 

32. U-3c                           (3m)   II generacji szt. 10 

33. U-3d                           (3m)   II generacji szt. 10 

34. U-5a  II generacji szt. 17 

35. U-9a  II generacji szt. 10 

36. U-9b  II generacji szt. 10 

37. U-18b                600X800 lustra szt. 10 

38. U-21ba II generacji szt. 10 

39. Podstawa recyklingowa 30kg    szt. 20 

RAZEM 626 

 

 

 
 

TREŚĆ 

TABLICY F-10 

  


