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                                                                                                                Szydłowiec 10-12-2018 

(miejscowość i data) 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/R/2018` 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”, Mirzec Stary 9, 27-220 

Mirzec, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod nr KRS 0000566126, NIP:6631870825, REGON 

361987699, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert na zaprojektowanie i 

oznaczenie tras rowerowych na obszarze należącym do Stowarzyszenia LGD „Razem na 

Piaskowcu”. 

Niniejsze zapytanie ofertowe jest umieszczone: na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”, Mirzec Stary 9, 27-220 

Mirzec, w biurze ul. Kolejowa 36b, 26-500 Szydłowiec oraz na stronie internetowej 

Zamawiającego www.razemnapiaskowcu.pl. Projekt realizowany w ramach umowy o 

przyznaniu pomocy Nr 00003-6936-UM1320004/18 z dnia 20.11.2018r. zawartej z 

Województwem Świętokrzyskim w ramach PROW na lata 2014-2020, zgodnie z warunkami 

przedstawionymi w niniejszym zapytaniu. 

I. Zamawiający 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„Razem na Piaskowcu”,  

Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, 

tel./fax 48-326-20-76 

e-mail: biuro@razemnapiaskowcu.pl 

NIP 663-187-08-25 

 

II. Przedmiot zamówienia 

 

Dokładny OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Projekt tras rowerowych gmina Mirzec i gmina Skarżysko Kościelne 

Zakres prac projektowych: wybór tras rowerowych z uwzględnieniem ich cech atrakcyjności 

turystycznej, zweryfikowanie tras według warunków podłoża, ukształtowania terenu i stopnia 

trudności, obmierzenie i ocena trasy na miejscu, zgromadzenie danych na temat warunków 

podłoża, stworzenie planu rozmieszczenia oznakowania, stworzenie koncepcji graficznej tablic 

informacyjnych z mapą tras z uwzględnieniem lokalizacji działek na których mają stanąć 

tablice. Długość tras to ok. 70 km.  

2. Oznakowanie tras rowerowych gmina Mirzec i gmina Skarżysko Kościelne.  

Wymiary 20 cm x 20 cm, min 560 szt. (8 znaków/ km x 70 km).  Część znaków będzie 

malowana od szablonów na drzewach i kamieniach, część będzie podwieszana. Znaki będą 

podwieszane na ogólnodostępnej infrastrukturze (np. słupki, elementy oznakowania), 

wymiary znaków: 20 cmx20 cm, wykonane w technice PVC.  
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3. Oznakowanie tras rowerowych gmina Mirzec i gmina Skarżysko Kościelne. 

Tablice z mapą, opisem tras, fotografiami najciekawszych miejsc na trasie, hipsometrią, 

graficzną prezentacją rodzaju podłoża, wersja językowa polska i angielska.  Tablice wykonane 

z ocynkowanej blachy - grubość 0,5mm, nadruk na blachę z folii, całość powleczona laminatem 

(zabezpiecza przed promieniami UV), materiały odporne na działanie pogody. Wymiary: 60 cm 

x 40 cm. 

4. Oznakowanie tras rowerowych gmina Mirzec i gmina Skarżysko Kościelne. 

Tablice z mapą, opisem tras, fotografiami najciekawszych miejsc na trasie, hipsometrią, 

graficzną prezentacją rodzaju podłoża, wersja językowa polska i angielska.  Tablice wykonane 

z ocynkowanej blachy - grubość 0,5mm, nadruk na blachę z folii, całość powleczona laminatem 

(zabezpiecza przed promieniami UV), materiały odporne na działanie pogody. Wymiary: 200 

cm x 125 cm. 

5. Opracowanie projektów map wraz drukiem 

Mapy wykonane w skali 1:60 000, papier syntetyczny, powlekany, matowy, gramatura 200 g, 

format B1 (70x100). Papier syntetyczny jest odporny na wodę, zmienne warunki 

atmosferyczne, na przedarcie, ścieranie i niszczenie. 

6. Udostępnienie tras w Internecie 

Udostępnienie na ogólnopolskim serwisie tras turystycznych wraz ze zdjęciami i opisami, tak 

aby rowerzysta mógł pobrać trasę na urządzenia mobilne poprzez zeskanowanie kodów QR, 

które mają zostać umieszczone na tablicach informacyjnych, opracowanych mapach i na stronie 

www.razmenapiaskowcu.pl. 

7. Kompleksowa organizacja Rajdu rowerowego kończącego projekt 

Koszt oszacowany na około 100 uczestników. Koszt obejmuje: zabezpieczenie medyczne – 

ratownik medyczny, ubezpieczenie uczestników imprezy, zabezpieczenie eksperckie – 5 osób, 

gorący posiłek, nagłośnienie, konferansjer, pamiątkowy dyplom dla każdego uczestnika, 

losowanie nagród wśród uczestników (bidony, koszulki, czapeczki), zabezpieczenie i obsługa 

pawilonu „Biuro Rajdu”. Zakładany czas trwania imprezy to osiem godzin (10.00-18.00).  

 

III. Termin realizacji zamówienia 

 

01.01.2019- 15-09-2019 

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu 

1. Przedstawienie udokumentowanych realizacji minimum trzech usług z zakresu wytyczenia i 

oznakowania szlaków pieszych/rowerowych o długości min. 100 kilometrów każda. 

 

2. Przedstawienie wstępnego przebiegu tras o szacunkowej długości ok. 70 kilometrów, w 

formie pliku graficznego (trasy wyrysowane na podkładzie mapowym) z uwzględnieniem 

działek (numery działek dostępne w biurze LGD Razem na Piaskowcu) wytypowanych do 

postawienia tablic informacyjnych. 

 

3. Termin gwarancji wynosi minimum 60 miesięcy. 

 

V. Warunki wykluczenia 

 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia udzielane przez Beneficjenta 

(Zamawiającego) nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub 

kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z 
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przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy 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 lub 

pełnomocnika, 

d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, 

e) Pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 

budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 

VI. Kryteria oceny ofert, ich waga, sposób przyznawania punktacji: 

 

Zamawiający przy wyborze ofert będzie się kierował następującymi kryteriami: 

1) Cena - 60% 

2) Doświadczenie - 40% 

Oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów w w/w kryteriach zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 

 

VII. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Ofertę można złożyć 

tylko na pełny zakres zamówienia. 

2) Należy złożyć ofertę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

3) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu. 

4) Oferta jest składana tylko i wyłącznie w formie pisemnej, w języku polskim. 

5) Oferta musi być sporządzona w sposób trwały (np. na komputerze, długopisem 

lub nieścieralnym atramentem). 

6) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

7) W przypadku, gdy uprawnienie do reprezentowania nie wynika z dokumentów 

rejestrowych (KRS lub CEDIG) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla osoby 

podpisującej ofertę. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii 

poświadczonej notarialnie. 

8) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego. 

9) Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego 

można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest 

nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska w pełnym brzmieniu to znak musi być 

uzupełniony napisem (np. w formie pieczątki), z którego można odczytać imię i 

nazwisko podpisującego. 

10) Cena musi być podana w złotych polskich oraz podana do dwóch miejsc po 

przecinku. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie 

koszty, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. 

11) Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego można uzyskać pod 

adresem: ul. Kolejowa 36b, 26-500 Szydłowiec w godzinach 8.00-16.00, pod numerami 

telefonów: 502866700, 502866707, 48 326206, mail: biuro@razemnapiaskowcu.pl 

 

VIII. Wymagane dokumenty 
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1. Formularz ofertowy (wzór stanowi zał. nr 1 do zapytania ofertowego). 

2. Oświadczenie o braku powiązania kapitałowego lub osobowego z 

Zamawiającym( wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego)  

3. Oświadczenie o doświadczeniu( wzór stanowi zał.nr 3 do zapytania 

ofertowego). 

4. Pełnomocnictwo, jeśli uprawnienie do reprezentowania wykonawcy nie 

wynika z innych dokumentów. 

 

 

IX. Termin i miejsce składania ofert 

 

Oferty należy składać nie później niż do dnia: 17.12.2018r.  

Miejsce składania ofert:  ul. Kolejowa 36b, 26-500 Szydłowiec, pokój nr  4 

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową/kurierską. Za datę wpływu uznaje się 

dzień i godzinę wpływu do Beneficjenta (nie będzie brana pod uwagę data stempla 

pocztowego). 

Oferty można składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. 

 

X. Informacje dodatkowe 

1. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi 

wykonawca. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od podpisania umowy bez 

podania przyczyny.  

 

 

 

……………………………

…………… 

(podpis osoby 

upoważnionej) 
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 

………………………………. 

(miejscowość i data) 

……………………………………… 

(pieczęć wykonawcy 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

I. Zamawiający: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„Razem na Piaskowcu”,  

Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, 

tel./fax 48-326-20-76 

e-mail: biuro@razemnapiaskowcu.pl 

NIP 663-187-08-25 

 

II. Wykonawca: 

 

Nazwa:   …………………………………… 

Adres:    …………………………………… 

Nr Tel./adres e-mail:  …………………………………… 

Osoba do kontaktów: …………………………………… 

NIP/Regon:   …………………………………… 

 

III. 

 

1. Nawiązując do zapytania ofertowego na ……………………………… z dnia 

………… oferuję/oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami 

zapytania ofertowego. 

 

Cena brutto zamówienia wynosi: ……………………….. 

Słownie: 

…………………………………………………………………………………………………... 

2. Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z zapytaniem ofertowym i nie 

wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń. 
3. Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu. 

4. Oświadczam(y), że podlegam/nie podlegam* wykluczeniu o którym mowa w 

pkt. V Zapytania ofertowego. 

* niepotrzebne skreślić 

5. Zobowiązuję(jemy) się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 

wskazanym w zapytaniu ofertowym. 

6. Oświadczam(y), że jestem(śmy) związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od 

dnia upływu terminu składania ofert. 

7. Oświadczam(y), że termin gwarancji wynosi: ……… miesięcy  

 

…………………………………… 

(Podpis wykonawcy) 
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Załącznik nr 2  do zapytania ofertowego 

 

OŚWIADCZENIE 

dot. warunku wykluczenia 

 

Oświadczam, że ja ………………………………………………………………. nie jestem 

podmiotem powiązanym z Beneficjentem, tj. LGD ……………………………………….…… 

, osobowo ani kapitałowo.  

Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta 

lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy 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, proku-

renta lub pełnomocnika, 

d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powi-

nowactwa w linii prostej, 

e) Pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że 

może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.  

 

 

Data i podpis: ………………………. 
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  Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

                                                                                                      

……………………………………………….                                                                                                                                             

(miejscowość i data) 

Oświadczenie o doświadczeniu 
 

Dotyczy:  

Zaprojektowanie i oznaczenie tras rowerowych na obszarze należącym do Stowarzyszenia 

LGD „Razem na Piaskowcu”. 

 

Niniejszym informuję, iż posiadam następujące doświadczenie. 

 

Lp. Nazwa i adres Zamawiającego 

/Zlecającego /Pracodawcy 
 

Koszt usługi 
Rodzaj usługi 

Okres realizacji 

usługi 

(miesiąc/rok) 

 

1. 

    

 

 

2. 

    

 

 

3. 

    

 

 

4. 

    

 

 

5.* 

    

 

 

* Należy dodać tyle wierszy, ile jest konieczne 

Świadom odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczam, iż 

powyższe informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. 

 

…………………………………………………………….. 

                                                   czytelny podpis 

* niepotrzebne skreślić 


