
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

ODNOWIENIE OZNAKOWANIA SZLAKÓW ROWEROWYCH 
 
Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie odnowienia oznakowania 
szlaków rowerowych na terenie gmin Jadów i Strachówka. 
 

I. Cel zamówienia: 

Celem zamówienia jest wykonanie odtworzenia oznakowania szlaków rowerowych na 

terenie gmin Jadów i Strachówka wraz z wykonaniem opisu technicznego oznakowania 

szlaków w formie tabeli. 

Jest to 7 tras, dla których wyznaczony jest ślad GPX. (ślady GPX do pobrania pod tym 

adresem: https://www.wyprawaznaturaikultura.com.pl/szlaki/ ) 

Przebieg szlaków rowerowych widoczny jest na poniższej mapie:  

(https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1CDlBS3t_pQPbMStoULffQ6EmHQg&ll=52.3

85751230668774%2C21.419301367000003&z=11)  

II. Zakres zamówienia: 

Odnowienie oznakowania szlaków rowerowych przebiegających przez teren gmin Jadów 

i Strachówka. Długość szlaków to około 200 km. Zadanie polega na sporządzeniu opisu 

technicznego oznakowania szlaków w formie tabelarycznej wraz z podaniem lokalizacji 

poszczególnych elementów (w tym współrzędnych geograficznych) z dokładnością do 0,01 

km wraz z nazwą miejscowości lub obiektu znajdującego się obok punktu lub opisem 

skrzyżowania, oraz opisu znaku i rodzaju oznakowania. Następnie wymagane jest 

przeprowadzenie odnowienia znaków malowanych i uzupełnienia brakującego oznakowania 

w innych formach (drewniane słupki z tabliczkami, tabliczki naklejane na drzewa i inne 

obiekty, naklejki itp.) zgodnie z normą minimum jeden znak na 300 mb oraz znaki w 

miejscach skrzyżowań i zmiany kierunków szlaku. 

Zakres zamówienia w formie tabeli przedstawia załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, 

III. Kryteria oceny ofert  

- Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia - 100% 

IV. Informacje na temat terminu realizacji zamówienia 

Termin wykonania zamówienia: 2 sierpnia 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 Istotne 

postanowienia umowy. 

V. Informacje na temat przygotowania oferty 

Oferta powinna być przygotowana na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania. Oferty wypełnione na formularzu niezgodnym z załącznikiem nr 1 zostaną 

odrzucone.  
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VI. Termin i sposób składania oferty  

Oferty należy składać w terminie do dnia 28 czerwca 2021 r., godz. 15.00, w jednej 

z wybranych form: 

1. w zaklejonej kopercie w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy 

ul. Prądzyńskiego 3, z dopiskiem Odnowienie oznakowania szlaków rowerowych 

w gminach Jadów i Strachówka. 

2. przesyłką listowną na adres Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 

05-200 Wołomin, z dopiskiem na kopercie Odnowienie oznakowania szlaków 

rowerowych w gminach Jadów i Strachówka. 

3. elektronicznie na adres e-mail: ze@powiat-wolominski.pl z tytułem wiadomości 

Odnowienie oznakowania szlaków rowerowych w gminach Jadów i Strachówka. 

VII. Kontakt z zamawiającym 

Osobą upoważnioną do kontaktu jest: 

Rafał Grześkiewicz,  

Wydział Planowania i Rozwoju,  

e-mail: r.grzeskiewicz@powiat-wolominski.pl 

tel. 22 346 11 22  

fax. 22 776 53 90. 


