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         Debrzno, 19 czerwca 2020 r.

          
 

Zapytanie ofertowe dotyczące oznakowania szlaków rowerowych 

oraz wykonania i montażu małej architektury (tablic informacyjnych)  

 

1. Zamawiający: 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej – partner wiodący 

ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno 

NIP 843-161-36-22, REGON 361 649 815, KRS 0000559700 

tel. 59 83 35 930, e-mail biuro@lgdzc.pl, www.lgdzc.pl 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy 

ul. Wysoka 3, 89-600 Chojnice 

NIP 555-207-17-85, REGON 220 705 300, KRS 0000316535 

tel. 52 39 77 964, e-mail biuro@sandrybrdy.pl, www.sandrybrdy.pl 

 

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi 

Krzynia 16, 76-248 Dębnica Kaszubska 

NIP 839-317-72-53, REGON 222 183 997, KRS 0000508098 

tel. 59 83 32 200, e-mail biuro@pds.org.pl, www.pds.org.pl 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia wraz ze specyfikacją (przedmiot zamówienia, miejsce realizacji, termin, 

czas): 

 

Przedmiot zamówienia dotyczy oznakowania szlaków rowerowych oraz wykonania i montażu małej architektury 

(tablic informacyjnych). 

 

Specyfikacja zamówienia: 

 

Zadanie 1: Oznakowanie szlaku rowerowego oraz wykonanie i montaż małej architektury (tablic 

informacyjnych) na terenie powiatu człuchowskiego (Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi 

Człuchowskiej) 

a) Oznakowanie szlaku rowerowego „Szlak rowerowy Górnej Brdy” 

Wykonawca będzie zobowiązany w terminie od września do grudnia 2020 r. oznakować szlak 

rowerowy zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną. Łączny zakres prac to 

50,3 km. Oznakowanie będzie polegać na rozmieszczeniu znaków na słupkach zgodnie z wytyczoną 

trasą i poniższym wyszczególnieniem: 

Lp. Wyszczególnienie elementów Jednostka miary Ilość 

1. Znak drogowy R-1 szt. 127 

2. Znak drogowy R-3 szt. 5 

3. Słupek znaku szt. 64 

Jednostkowy koszt oznakowania szlaku rowerowego należy podać w przeliczeniu na 1 km. Wycena 

powinna zawierać wszystkie niezbędne do wykonania zadania materiały oraz robociznę. 

b) Wykonanie i montaż małej architektury (tablic informacyjnych) 

Wykonawca będzie zobowiązany w terminie od września do grudnia 2020 r. wykonać i zamontować 

tablice informacyjne zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną. Łączny 

zakres prac to 7 tablic informacyjnych na terenie 7 gmin powiatu człuchowskiego. Montaż tablic będzie 

odbywać się w lokalizacjach wskazanych w dokumentacji posiadanej przez Zamawiającego. Koszt 

jednostkowy należy podać w przeliczeniu na 1 szt. tablicy. Wycena powinna zawierać wszystkie 

niezbędne do wykonania zadania materiały oraz robociznę. 

 

Zadanie 2: Oznakowanie szlaku rowerowego oraz wykonanie i montaż małej architektury (tablic 

informacyjnych) na terenie powiatu chojnickiego (Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy) 

a) Oznakowanie szlaku rowerowego „Przez Zielone Serce Pomorza” 

Wykonawca będzie zobowiązany w terminie od września do grudnia 2020 r. oznakować szlak 

rowerowy zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną. Łączny zakres prac to 
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32,5 km. Oznakowanie będzie polegać na rozmieszczeniu znaków na słupkach zgodnie z wytyczoną 

trasą i poniższym wyszczególnieniem: 

Lp. Wyszczególnienie elementów Jednostka miary Ilość 

1. Znak drogowy R-4/ R-4a/R-4t szt. 62 

2. Znak drogowy R-4b szt. 16 

3. Znak drogowy R-4c/ R-4d szt. 2 

4. Znak drogowy R-4e szt. 1 

5. Znak drogowy A-24 szt. 1 

6. Słupek znaku szt. 54 

Jednostkowy koszt oznakowania szlaku rowerowego należy podać w przeliczeniu na 1 km. Wycena 

powinna zawierać wszystkie niezbędne do wykonania zadania materiały oraz robociznę. 

b) Wykonanie i montaż małej architektury (tablic informacyjnych) 

Wykonawca będzie zobowiązany w terminie od września do grudnia 2020 r. wykonać i zamontować 

tablice informacyjne zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną. Łączny 

zakres prac to 2 tablice informacyjne na terenie 1 gminy powiatu chojnickiego. Montaż tablic będzie 

odbywać się w lokalizacjach wskazanych w dokumentacji posiadanej przez Zamawiającego. Koszt 

jednostkowy należy podać w przeliczeniu na 1 szt. tablicy. Wycena powinna zawierać wszystkie 

niezbędne do wykonania zadania materiały oraz robociznę. 

 

Zadanie 3: Oznakowanie szlaków rowerowych oraz wykonanie i montaż małej architektury (tablic 

informacyjnych) na terenie powiatu bytowskiego (Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi) 

a) Oznakowanie szlaku rowerowego „Międzyregionalny szlak rowerowy nr 20” 

Wykonawca będzie zobowiązany w terminie od września do grudnia 2020 r. oznakować szlak 

rowerowy zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną. Łączny zakres prac to 

8,1 km. Oznakowanie będzie polegać na rozmieszczeniu znaków na słupkach zgodnie z wytyczoną 

trasą i poniższym wyszczególnieniem: 

Lp. Wyszczególnienie elementów Jednostka miary Ilość 

1. Znak drogowy R-4/ R-4a/R-4t szt. 37 

2. Znak drogowy R-4b szt. 8 

3. Znak drogowy R-4c/ R-4d szt. 1 

4. Znak drogowy A-24 szt. 1 

5. Słupek znaku szt. 18 

Jednostkowy koszt oznakowania szlaku rowerowego należy podać w przeliczeniu na 1 km. Wycena 

powinna zawierać wszystkie niezbędne do wykonania zadania materiały oraz robociznę. 

b) Oznakowanie szlaku rowerowego „Szlak Kolejowy” 

Wykonawca będzie zobowiązany w terminie od września do grudnia 2020 r. oznakować szlak 

rowerowy zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną. Łączny zakres prac to 

47,3 km. Oznakowanie będzie polegać na rozmieszczeniu znaków na słupkach zgodnie z wytyczoną 

trasą i poniższym wyszczególnieniem: 

Lp. Wyszczególnienie elementów Jednostka miary Ilość 

1. Znak drogowy R-4/ R-4a/R-4t szt. 135 

2. Znak drogowy R-4b szt. 31 

3. Znak drogowy R-4c/ R-4d szt. 12 

4. Znak drogowy A-24 szt. 3 

5. Słupek znaku szt. 114 

Jednostkowy koszt oznakowania szlaku rowerowego należy podać w przeliczeniu na 1 km. Wycena 

powinna zawierać wszystkie niezbędne do wykonania zadania materiały oraz robociznę. 

c) Oznakowanie szlaku rowerowego „Szlak rowerowy Górnej Brdy” 

Wykonawca będzie zobowiązany w terminie od września do grudnia 2020 r. oznakować szlak 

rowerowy zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną. Łączny zakres prac to 

5,8 km. Oznakowanie będzie polegać na rozmieszczeniu znaków na słupkach zgodnie z wytyczoną 

trasą i poniższym wyszczególnieniem: 

Lp. Wyszczególnienie elementów Jednostka miary Ilość 

1. Znak drogowy R-1 szt. 37 

2. Słupek znaku szt. 28 

Jednostkowy koszt oznakowania szlaku rowerowego należy podać w przeliczeniu na 1 km. Wycena 

powinna zawierać wszystkie niezbędne do wykonania zadania materiały oraz robociznę. 
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d) Oznakowanie szlaku rowerowego „Przez Zielone Serce Pomorza” 

Wykonawca będzie zobowiązany w terminie od września do grudnia 2020 r. oznakować szlak 

rowerowy zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną. Łączny zakres prac to 

33,1 km. Oznakowanie będzie polegać na rozmieszczeniu znaków na słupkach zgodnie z wytyczoną 

trasą i poniższym wyszczególnieniem: 

Lp. Wyszczególnienie elementów Jednostka miary Ilość 

1. Znak drogowy R-4/ R-4a/R-4t szt. 125 

2. Znak drogowy R-4b szt. 18 

3. Znak drogowy R-4c/ R-4d szt. 9 

4. Słupek znaku szt. 66 

Jednostkowy koszt oznakowania szlaku rowerowego należy podać w przeliczeniu na 1 km. Wycena 

powinna zawierać wszystkie niezbędne do wykonania zadania materiały oraz robociznę. 

e) Wykonanie i montaż małej architektury (tablic informacyjnych) 

Wykonawca będzie zobowiązany w terminie od września do grudnia 2020 r. wykonać i zamontować 

tablice informacyjne zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną. Łączny 

zakres prac to 5 tablic informacyjnych na terenie 5 gmin powiatu bytowskiego. Montaż tablic będzie 

odbywać się w lokalizacjach wskazanych w dokumentacji posiadanej przez Zamawiającego. Koszt 

jednostkowy należy podać w przeliczeniu na 1 szt. tablicy. Wycena powinna zawierać wszystkie 

niezbędne do wykonania zadania materiały oraz robociznę. 

 

Wymagania względem Wykonawcy: 

a) usunięcie wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac; 

b) usuwanie wszelkich kolizji i prac nie wymienionych w dokumentacji projektowej, które można było 

przewidzieć po szczegółowym zapoznaniu się z zakresem robót, trasą; 

c) w oparciu o załączone dokumenty należy opracować ofert. W ofercie należy podać cenę jednostkową za 

1 km w przypadku szlaków rowerowych i 1 szt. w przypadku tablic informacyjnych, wraz ze 

wszystkimi kosztami związanymi z realizacją zadań; 

d) udzielenie przez Wykonawcę rękojmi za wady, która obejmuje usuwanie awarii i usterek nie krócej niż 

pół roku; 

e) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia. 

 

Przyjmujący zamówienie powinien złożyć następujące dokumenty: 

1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy (Załącznik nr 1). 

2. Kosztorys ofertowy zgodnie z załączonymi przez Zamawiającego plikami (Załącznik nr 2). 

3. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 3). 

4. Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na prawidłową i terminową 

realizację przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 4). 

5. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 

 

3. Kryterium oceny ofert: 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

1. 90% cena 

Cena oferty będzie oceniana według następującego wzoru: 

 

     
                              

                          
                

 

- Cena oferty musi być skumulowana, aby uwzględniała realizację przedmiotu zamówienia za cały 

okres zamówienia oraz uwzględniała jego specyfikę. Cena musi zawierać wszystkie elementy 

cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności koszty wszystkich obowiązujących opłat i 

podatków, podatek VAT, inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. 

- Cena oferty musi być wyrażona w polskich złotych, liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku oraz słownie. 

- Wykonawca w cenie oferty powinien uwzględnić wszystkie koszty i składniki związane z 

realizacją zamówienia. 

 

 



Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej 
ul. Ogrodowa 26 
77-310 Debrzno 
tel. 59 83 35 930 
e-mail biuro@lgdzc.pl 

 

2. 10% rękojmia 

Rękojmia będzie oceniana według następującego wzoru: 

 

              
                            

                                  
                 

 

Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie okresu rękojmi na wykonanie niniejszego przedmiotu 

zamówienia, które należy uwzględnić w formularzu zapytania w pełnych miesiącach od daty odbioru 

końcowego robót. 

 
4. Warunki udziału w postępowaniu: 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią poniższe warunki: 

a) Wykonawca powinien posiadać osobowość prawną i udokumentować to np. wpisem do Centralnej 

Ewidencji i Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego; 

b) Wykonawca posiada sytuację ekonomiczną lub finansową pozwalającą na prawidłową i terminową 

realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie 

spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia 

wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego. 

 

5. Warunki wykluczenia: 

 

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę: 

1. Powiązanego z nim osobowo lub kapitałowo. Poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 

wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej; 

e) pozostawaniu w Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

2. Wobec którego będzie zachodziło podejrzenie, że nie będzie w stanie zrealizować przedmiotu 

zamówienia. 

3. Który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał lub nienależycie wykonał w istotnym stopniu 

umowę w sprawie zamówienia zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 

zasądzenia odszkodowania. 

 

6. Warunki płatności: 

 

1. Płatność nastąpi przelewem najpóźniej w terminie 21 dni po odbiorze i zaakceptowaniu przedmiotu 

zamówienia oraz przedstawieniu i zaakceptowaniu faktur VAT wystawionych na poszczególnych 

zamawiających. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia 

w wysokości nie wyższej niż 20 % zaoferowanej przez wykonawcę całkowitej ceny ofertowej brutto za 

wykonanie zamówienia. 

 

7. Termin, miejsce i forma składania ofert: 

 

1. Termin składania ofert – do dnia 26 czerwca 2020 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do 

siedziby Zamawiającego – partnera wiodącego). 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert w następujący sposób: pocztą lub osobiście w 

siedzibie Zamawiającego – ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno. 

3. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną 

ofertę. 
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8. Sposób przygotowania oferty: 

 

1. Oferta powinna być sporządzona z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 

2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we 

właściwym rejestrze lub osobę upoważnioną. Wszelkie zmiany w treści ofert powinny być podpisane 

lub parafowane. 

4. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki, o których mowa 

w zapytaniu ofertowym. 

5. Oferta powinna: 

a) być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę 

Wykonawcy, numer telefony, numer NIP, zawierać czytelny podpis Wykonawcy, 

b) zawierać cenę brutto całości zamówienia oraz poszczególnych zadań. 

6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

7. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 

8. Oferta, dla której zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego zapytania winna 

być sporządzona zgodnie z tymi wzorami, co do treści. 

 

9. Inne postanowienia: 

 

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów działu w postępowaniu. 

2. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów 

wymaganych od Wykonawcy. 

3. Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z przepisami prawa. 

4. Termin związania ofertą: do 90 dni od terminu składania ofert. 

5. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji treści niniejszego 

zapytania ofertowego lub odwołać niniejsze zapytanie ofertowe. Modyfikacja treści zapytania 

ofertowego lub jego odwołanie nastąpi w taki sposób, w jaki nastąpiło jego przekazanie Wykonawcom. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez dokonania 

którejkolwiek ze złożonych ofert. 

 

10. Osoba upoważniona do kontaktu: 

 

Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Katarzyna Lamot, tel. 59 83 35 930,  

e-mail biuro@lgdzc.pl. 

 

11. Załączniki: 

 

1. Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego. 

2. Załącznik nr 2 – kosztorys ofertowy. 

3. Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym. 

4. Załącznik nr 4 - oświadczenie o sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na prawidłową  

i terminową realizację przedmiotu zamówienia. 


