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Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej  

równowartości kwoty 14.000 euro  
na: 

usługę polegającą na dostawie i montażu  słupów ogłoszeniowych na terenie 
miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

 
 

1. Nazwa (firma), adres Zamawiającego oraz nazwa i adres jednostki wnioskującej: 
Miasto Piotrków Trybunalski, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Karola             
Rudowskiego 10; 
Nazwa komórki organizacyjnej: Referat Usług Komunalnych. 

 2.  Opis przedmiotu zamówienia: 
1) dostawa i montaż  101 słupów ogłoszeniowych na terenie miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego,   o parametrach: 
o  wysokość – 280 cm, 
o  średnica kolumny – 120-130 cm, 
o  cokół – do 40 cm w kolorze średni seledyn (RAL 6019) lub inny kolor 

określony w umowie, 
o  daszek – do 60 cm w kolorze średni seledyn (RAL 6019) lub inny 

określony w umowie, 
o  powierzchnia użytkowa słupa w kolorze szarym, 
o  wykonany z żywic poliestrowych, 
o  barwiony w masie tworzywa (zarówno daszek jak i cokół), 

        2) słupy ogłoszeniowe należy dostarczyć na teren lokalizacji wskazanej przez 
Zamawiającego w umowie i zamontować w sposób uniemożliwiający jego 
przewrócenie lub przemieszczenie (stałe przytwierdzenie do podłoża lub 
obciążenie, itp.), 

       3) należy dołączyć kolorowe zdjęcie słupa ogłoszeniowego. 
       4) dostarczone słupy ogłoszeniowe muszą być nowe oraz muszą spełniać 

warunki zgodności wynikające z obowiązujących norm i przepisów oraz 
posiadać odpowiednie atesty. Dostawa nastąpi transportem na koszt 
Wykonawcy w godzinach ustalonych z Zamawiającym., 

 
a) okres gwarancji – min. 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru. 
b) warunki płatności: 21 dni na podstawie prawidłowo wystawionej i złożonej  

faktury w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, po dokonaniu odbioru 
przedmiotu zamówienia. 

c) Inne szczegółowe warunki Zamawiającego: dostawa i montaż słupów                   
w cenie oferty, w tym transport i stałe zabezpieczenie słupów w miejscu 
posadowienia. 
 

                                                 
1 Jeżeli wartość zamówienia przekroczy środki finansowe zabezpieczone                      
w budżecie miasta w 2013 r. na ten cel, Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
obniżenia ilości zakupu słupów ogłoszeniowych do wysokości posiadanych środków 
finansowych wg ceny jednostkowej zawartej w ofercie. 
 



 
3. Termin realizacji zamówienia – 30 dni od daty zawarcia umowy. 

 
4. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert. 

Ofertę należy złożyć w dowolnie wybranej formie :  
a. osobiście w siedzibie: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

                                               Biuro Obsługi Mieszkańców  
     ul. Szkolna 28,  
     97-300 Piotrków Tryb. 
 

b. przesłać na adres: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  
                                          Referat Usług Komunalnych  

          ul. Szkolna 28  
          97-300 Piotrków Tryb. 
 

c. w wersji elektronicznej na adres e-mail: d.clapa@piotrkow.pl 
 

w nieprzekraczalnym terminie do 22 lipca 2013 r., do godz.  15,30. 
 
Kryterium wyboru oferty: cena. 
 
Porównanie ofert: 
Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena jednostkowa słupa 
ogłoszeniowego. 
 
 
5. Informacji udziela: Dariusz Cłapa Kierownik Usług Komunalnych tel. 44 732 18 24 
oraz Renata Olejnik inspektor w Referacie Usług Komunalnych tel. 44 732 18 26. 
 
Oferty otrzymane po terminie składania zostaną zwrócone Wykonawcom bez 
otwierania. 
 
Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty: 

a) wypełniony i podpisany formularz oferty, 
b) podpisaną umowę zgodną ze wzorem, 
c) podpisane oświadczenie, 
d) foto słupa, 
e) inne dokumenty: opisy techniczne, certyfikat. 

 
 
6. Wzór umowy. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         Kierownik  
                                                                          Referatu Usług Komunalnych 
 
                                                                                    Dariusz Cłapa 
 
                               


