
 
 

Mykanów, dnia 18.08.2021 r. 

 

Zapytanie ofertowe  

o wartości zamówienia do 130 000 PLN 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot 

zamówienia: Wykonanie tablic pamiątkowych w związku z realizacją inwestycji  

pn. „Poprawa jakości środowiska naturalnego subregionu Północnego poprzez budowę sieci 

kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ujęcia wody ‘Wierzchowisko’  

w Gminie Mykanów - etap I”. 

Termin realizacji zamówienia: do dnia 14.09.2021 r. 

Kryterium oceny oferty: cena – waga 100% 

1. Zamawiający 

Gmina Mykanów, ul. Samorządowa 1, 42-233 Mykanów 

 

2. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch tablic pamiątkowych w związku  

z realizacją inwestycji pn.: „Poprawa jakości środowiska naturalnego subregionu 

Północnego poprzez budowę sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą  

w obrębie ujęcia wody ‘Wierzchowisko’ w Gminie Mykanów - etap I.” 

W ramach zamówienia należy wykonać 2 tablice o wymiarach 1200/800 mm, na płycie 

metalowej koloru białego. Tablice należy wykonać zgodnie z wytycznymi Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 5.1.2 

Gospodarka wodno-ściekowa – RIT Subregionu Północnego. 

Do obowiązków wykonawcy należy również przymocowanie tablic do istniejących 

słupków, osadzonych w gruncie: 

- tablica przy ul. Pogodnej w miejscowości Kolonia Wierzchowisko; mocowana do dwóch 

słupków 

- tablica przy ogrodzeniu Oczyszczalni Ścieków „Rybna” w miejscowości Rybna; 

mocowana do jednego słupka 

3. Istotne warunki umowy 

1) Termin płatności 14 dni od dnia otrzymania faktury i protokołu odbioru przedmiotu 

zamówienia. 

2) Kary umowne 

Strony ustalają, że naprawienie szkody wynikającej z tytułu niewykonania bądź 

nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy – nastąpi przez 

określonej sumy kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia  

od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający,  

w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia ogółem 



 
 

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

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

odpowiada Wykonawca, w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto; 

 za zwłokę w realizacji zamówienia w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto 

określonego w umowie, licząc za każdy dzień zwłoki, licząc od daty 

zakończenia usługi określonej w umowie. 

3) Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi za całość prac objętych umową. Okres 

gwarancji ustala się na 24 miesiące licząc od dnia zakończenia realizacji zadania. 
 

4. Termin realizacji zamówienia  
 

do dnia 14 września 2021 roku.  
 

5. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia  

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela pracownik 

uprawniony do kontaktów z wykonawcami:  

Izabela Sumlińska – inspektor ds. funduszy pozabudżetowych,  

tel. (34) 32-88-019 wew. 40;  e-mail: promocja@mykanow.pl  

6. Miejsce i termin złożenia oferty   

Oferty należy składać na załączonym Formularzu ofertowym w biurze obsługi interesanta 

Urzędu Gminy w Mykanowie, ul. Samorządowa 1, 42-233 Mykanów osobiście, pocztą 

tradycyjną lub przesłać faksem na nr (034) 32-88-023 w terminie do dnia 24 sierpnia 

2021r., do godz. 15:00 lub na adres e-mail: bok@mykanow.pl. Na kopercie lub w 

wiadomości wysyłanej drogą elektroniczną należy zamieścić dopisek: Oferta na 

Wykonanie tablic informacyjnych w związku z realizacją inwestycji pn.: „Poprawa 

jakości środowiska naturalnego subregionu Północnego poprzez budowę sieci 

kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ujęcia wody 

"Wierzchowisko"  w Gminie Mykanów - etap I.”  

W ofercie należy bezwzględnie podać koszt realizacji w/w zadania brutto. 

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Usługodawcę, którego 

oferta zostanie wybrana oraz umieści informację na stronie internetowej Gminy. 

Kryterium wyboru oferty cena 100%.  

Do prowadzonego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych z dnia 11.09.2021 (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późniejszymi 

zmianami). 

 

Dariusz Pomada 

Wójt Gminy Mykanów 
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