
Murowana Goślina 30.09.2016r. 

 

Zapytanie o cenę poniżej 30 000,00 euro netto 

 

 Zamawiający: Gmina Murowana Goślina, Plac Powstańców Wielkopolskich 9, 

62-095 Murowana Goślina, NIP: 777-31-59-427 

                               nazwa zamawiającego 

 

zaprasza do złożenia oferty na 

 

 

I. „Wykonanie i montaż wiaty przystankowej ul. Poznańska”,  

przedmiotem jest wykonanie i montaż wraz z fundamentami wiaty przy ulicy Poznańskiej 

w Murowanej Goślinie wiaty przystankowej o parametrach technicznych wskazanych w 

ust.1 

1. Dane techniczne wiaty przystankowej (tzw. seria 600): 

    - wiata konstrukcja stalowa ocynkowana malowana proszkowo, wiata wyposażona 

     w gablotę reklamową niepodświetlaną min. 120x180 cm 

- ściany ze szkła hartowanego min. 5 mm, 

- o wymiarach min. 300 cm x 150 cm 

- kolor ramy czarny lub ciemny grafit (do ostatecznego uzgodnienia z zamawiającym), 

ławka o długości min. 300 cm – drewno naturalne lakierowane - kolor do 

uzgodnienia z zamawiającym), 

    - 1 x ramka na rozkład jazdy min. A-4, 

   - tablica z napisem - treść do uzgodnienia z zamawiającym; 

     wymiary tabliczki: 20 cm X 75 cm 

     czcionka - SHRUTI 

 

II. „Wykonanie i montaż dwóch wiat przystankowych w miejscowości 

Łopuchowo”,  

przedmiotem jest wykonanie i montaż wraz z fundamentami dwóch wiat wiaty 

przystankowej o parametrach technicznych wskazanych w ust.1 

1. Dane techniczne wiaty przystankowej: 

    - wiata konstrukcja stalowa ocynkowana malowana proszkowo, wiata wyposażona 

     w gablotę reklamową niepodświetlaną min. 120x180 cm 

- ściany ze szkła hartowanego min. 5 mm, 

- o wymiarach min. 420 cm x 150 cm; 

- kolor ramy czarny lub ciemny grafit (do ostatecznego uzgodnienia z zamawiającym), 

ławka o długości min. 400 cm – drewno naturalne lakierowane - kolor do 

uzgodnienia z zamawiającym), 

    - 1 x ramka na rozkład jazdy min. A-4, 

   - tablica z napisem " Łopuchowo” 

     wymiary tabliczki: 20 cm X 75 cm 

     czcionka - SHRUTI 

 

III. „Wykonanie i montaż wraz z fundamentami wiaty przystankowej w 

miejscowości Mściszewo”,  

przedmiotem jest wykonanie i montaż wraz z fundamentami wiaty przystankowej o 

parametrach technicznych wskazanych w ust.1 

1. Dane techniczne wiaty przystankowej (tzw. seria 600): 



    - wiata konstrukcja stalowa ocynkowana malowana proszkowo, wiata wyposażona      

w gablotę reklamową niepodświetlaną min. 120x180 cm 

- ściany ze szkła hartowanego min. 5 mm, 

- o wymiarach  min. 300 cm x 150 cm;, 

- kolor ramy czarny lub ciemny grafit (do ostatecznego uzgodnienia z zamawiającym), 

ławka o długości min. 300 cm – drewno naturalne lakierowane - kolor do 

uzgodnienia z zamawiającym), 

    - 1 x ramka na rozkład jazdy min. A-4, 

   - tablica z napisem "Mściszewo” 

     wymiary tabliczki: 20 cm X 75 cm 

     czcionka - SHRUTI 

 

Warunki udziału: 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14 października 2016 r. do godziny 

10:00 

Przy wyborze komisja będzie kierowała się kryterium (tzw. seria 600):  

Cena ryczałtowa brutto– 100% 

 

Opis sposobu przygotowania  propozycji : 

- należy złożyć ją pisemnie w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Miasta i Gminy  w  

Murowanej Goślinie Plac Powstańców Wielkopolskich 9 w kopercie z opisem „Wykonanie 

i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Murowana Goślina” lub drogą 

e-mailową na adres: b.florys@murowana-goslina.pl 

- ceny podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, 

 

Nieudzielenie odpowiedzi w terminie do 14 października 2016r. będzie jednoznaczne                   

z brakiem zainteresowania ww. zamówieniem. 

 

Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie 

rozpatrywana. Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie 

propozycję przed terminem upływu jej składania. 


