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Zapytanie ofertowe 

 

 

 

 

Zamawiający: 

Województwo Dolnośląskie, Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego 

Kadr w Legnicy, plac Zamkowy 1, 59-220 Legnica, NIP 8992803047 

 

Zapytanie dotyczy realizacji zadania pod nazwą:  

Wykonanie i dostawa tabliczek arborystycznych do oznakowania drzewostanu parku Zamku 

Piastowskiego w Legnicy 

 

1. Tryb postępowania  

Postępowanie nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 ust. 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze 

zmianami). Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę na podstawie Regulaminu 

ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej 

nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro z dnia 25 kwietnia 2018 r. 

 

2. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa tabliczek arborystycznych do oznakowania 

drzewostanu parku Zamku Piastowskiego w Legnicy. 

Kod CPV 31523200-0 Trwałe znaki informacyjne 

 

Dane techniczne: 

Według załącznika nr 1 - Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia 

W cenie oferty należy uwzględnić koszty dostawy zamówienia do siedziby Zamawiającego. 

 

3. Termin realizacji zamówienia  

Termin realizacji zadania – do 30 dni od daty udzielenia zamówienia.  

 

4. Okres gwarancji  

Zamawiający wymaga udzielenia 24 miesięcznego okresu gwarancji.  

 

5. Forma rozliczenia 

Rozliczenie nastąpi jednorazowo po dostawie przedmiotu zamówienia i jego odbiorze przez 

Zamawiającego, płatność w terminie 14 dni od daty złożenia dokumentu faktury u 

Zamawiającego, przelewem na wskazany rachunek Wykonawcy.  



  

 
 

 

 

6. Miejsce i termin złożenia oferty 

Oferty powinny być przesłane za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres 

sekretariat@centrumzamek.pl, poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczone osobiście na 

adres: 

Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, pl. Zamkowy 1, 

59-220 Legnica do dnia 4 grudnia 2019 r. do g. 10.00. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

7. Kryteria wyboru oferty  

Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie kryterium ceny: 

C – cena brutto; Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto 

i ceny netto.  

                                            najniższa cena brutto 

Wartość punktowa C = ------------------------------------------------- x 100 

                                            cena brutto oferty badanej 

 

8. Osoby uprawnione do kontaktów 

Katarzyna Drozdowska – tel. 76 862 48 64 

e-mail: k.drozdowska@centrumzamek.pl  

 

9. Informacje dodatkowe 

1) Wyklucza się składanie ofert częściowych. 

2) Zamawiający informuje, że w rozliczeniach dotyczących przedmiotowego zamówienia 

nie dopuszcza stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 

 

10. Załączniki 

1) załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia 

2) załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 

 

 

 

(-) 

Tomasz Szczytyński 

dyrektor 

Dolnośląskiego Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Językowego Kadr  

w Legnicy 
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Załącznik nr 1  

Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia 

 

Warunki ogólne: 

1. Treści niezbędne do opracowania projektów i wykonania grafiki zostaną przekazane 

Wykonawcy w dniu podpisania umowy. 

2. Koszty dostawy gotowych materiałów do Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 

 

1.  Przedmiot 
zamówienia: 

Wykonanie i dostawa tabliczek arborystycznych do oznakowania drzewostanu 
parku Zamku Piastowskiego w Legnicy wg projektu Zamawiającego 

2.  Opis: Tabliczki arborystyczne wykonane z trwałego tworzywa sztucznego prostokątne z 
zaokrąglonymi  narożnikami i z otworem, o powierzchni nieodbarwiającej się pod 
wpływem promieni UV i innych czynników atmosferycznych, z wygrawerowanym 
laserowo lub w innej technologii trzycyfrowym numerem 

3.  Wymiary: szerokość: 50mm 
wysokość: 40mm 
grubość: >1,5mm 
otwór o średnicy ok. 5mm 

4.  Przykładowa 
wizualizacja: 

 

 

5.  Ilość: 120 szt. 
6.  Treść graweru: Numeracja: od 001 do 120 jak na wizualizacji 

Grawer czcionką Bahnschrift Semibold 
7.  Okres 

gwarancji: 
24 miesiące 

8.  Miejsce 
dostawy: 

do siedziby Zamawiającego 

 


