
 

 

 

Nr sprawy: 1/TG/2015              Słupsk, 28 stycznia 2015 r.  

 

Wykonanie logo oraz napisów na elewacji wraz z montażem 
 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku zaprasza do składania ofert 

w postępowaniu na wykonanie logo oraz napisów na elewacji wraz z montażem. Szczegóły 

dotyczące niniejszego postępowania znajdują się poniżej – w treści ogłoszenia. 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. z siedzibą 

w Słupsku, ul. W. Rzymowskiego 1, 76-200 Słupsk. Adres do korespondencji Kobylnica, ul. Prof. 

Poznańskiego 1a, 76-251 Kobylnica, tel. 059 8415477, faks 059 8415403. 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie sektorowe. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie przepisów art. 701 - 705 Kodeksu Cywilnego z wyłączeniem stosowania przepisów 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2013.907 j.t. ze zm.) 

 
III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie logo oraz napisów na elewacji wraz z montażem 

wg poniższej specyfikacji: 

1. Napis: MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI 

a. krój liter ARIAL, 

b. litery blokowe wysokości 100cm,  

c. pdświetlenie  LED,  

d. kolor liter RAL 3020. 

 

2. Logo MZK w formie kasetonu reklamowego  

a. wymiary logo:  300cm x  250cm (szerokość x wysokość), 

b. podświetlenie LED, 

c. kolorystyka logo:  RAL 9010 i 3020, 

d. dopuszcza się podział konstrukcji na 2 – 4 elementy. 

 

3. Zamawiający nie dopuszcza stosowania taśmy aluminiowej. 

4. Zastosowane diody LED powinny gwarantować świecenie przez min. 50 000 godzin 

 

Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia instalacji elektrycznej niezbędnej do 

podświetlenia napisów oraz logo do wnętrza budynku na którym napisy oraz logo mają być 

zamontowane. 



 

 

Graficzny projekt logo oraz napisów został załączony w pliku Elewacje – załączniku nr 1 do 

ogłoszenia, przy czym w przypadku różnic wiążący dla Wykonawcy jest niniejszy opis przedmiotu 

zamówienia. 

 

Napisy oraz logo zostaną wykonane na budynku bazy Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. 

z siedzibą w Słupsku znajdującej się przy ul. Profesora Poznańskiego 1a, 76-251 Kobylnica. 

Szczegóły dotyczące realizacji zamówienia zawiera projekt umowy – załącznik nr 3 do niniejszego 

ogłoszenia. Składając ofertę Wykonawca akceptuje postanowienia zawarte we wzorze umowy. 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zamówienia do wykonania napisu na elewacji 

wraz z montażem albo do wykonania logo na elewacji wraz z montażem. Niezależnie od 

ewentualnego ograniczenia zamówienia umiejscowienie zarówno napisu jak i logo pozostaje bez 

zmian. Ograniczenie powyższe może mieć miejsce także po otwarciu ofert. 

 

Na wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu, co najmniej 

36 miesięcznej gwarancji i to niezależnie od ewentualnego ograniczenia zamówienia przez 

Zamawiającego.  
 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia zostanie uzgodniony przez strony. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy łącznie spełniają następujące 

warunki: 

1. prowadzą działalność gospodarczą w zakresie związanym ofertą; 

2. nie znajdują się w stanie likwidacji, ani nie ogłoszono w stosunku do nich upadłości z wyjątkiem 

sytuacji, w której po ogłoszeniu upadłości Wykonawca zawarł układ z wierzycielami 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli zawarty układ nie przewiduje nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. 

 

Zamawiający dokona spełniania powyższych warunków wg formuły „spełnia – nie spełnia” na 

podstawie dokumentów opisanych w rozdziale VI. 

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

1. Odpis z właściwego rejestru 

 



 

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie wykażą spełniania 

warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWIONYCH DO 

KONTAKTU Z WYKONAWCAMI 

1. Wnioski, zawiadomienia oświadczenia, pytania, informacje i odwołania Zamawiający 

i Wykonawcy przekazują: 

a) faksem – nr: 059 84 15 403; 

b) pocztą elektroniczną – na adres kjanczuk@mzk.slupsk.pl 

2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Pan Krzysztof Janczuk, od poniedziałku do 

piątku w godzinach 7-15, adres e-mail został wskazany w pkt 1b. 
 

 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca zostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.  

 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnie, czytelnie. Na ofertę składają 

się: 

a) formularz ofertowy – załącznik nr 2; 

b) wszystkie oświadczenia i dokumenty w Rozdziale VI ogłoszenia; 

c) projekt umowy; 

d) wizualizację napisów za nośniku danych z diodami świecącymi do przodu – na litery i na 

logo 

2. Wszystkie dostarczone dokumenty muszą być podpisane, przez osob(ę) y upoważion(ą)e do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną, jednoznaczną ofertę zgodnie z przedmiotem 

zamówienia w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. 

4. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywania przez Zamawiającego. 

5. Koszty opracowania oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają Wykonawcę. 
 

 

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT I OTWARCIA OFERT 

1. Termin składania ofert upływa 05 lutego 2015 r. o godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie 

nie będą brały udziału w konkursie ofert. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania 

powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej 

wysyłania. 

2. Oferty należy składać w formie pisemnej do sekretariatu Miejskiego Zakładu Komunikacji 

Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku na adres Miejskie Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą 



 

 

w Słupsku, ul. Profesora Poznańskiego 1a, 76-251 Kobylnica w terminie wymienionym w pkt 

1. 

3. Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu zostaną poinformowani o jego 

wynikach poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Zamawiającego 

www.mzk.slupsk.pl.  

4. Otwarcie ofert nastąpi 05 lutego 2015 r. o godz. 10:05, w Sali konferencyjnej Miejskiego 

Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku – ul. ul. Profesora Poznańskiego 1a, 76-

251 Kobylnica. 

 

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENU 

1. Zamawiający wymaga podania przez Wykonawcę ceny wykonanie zamówienia w PLN. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia całego formularza ofertowego – 

załącznika nr 2 do ogłoszenia.  

3. Pominięcie jakiejkolwiek z istniejących w formularzu pozycji (dotyczy to również podania 

wartości „0”) nie będą uznane za możliwe do poprawienia i będą skutkowały odrzuceniem 

oferty przez Zamawiającego. 

4. Podane ceny brutto muszą być cenami ostatecznymi (po uwzględnieniu ewentualnych rabatów 

oraz czasu trwania umowy). 

5. Cena oferty powinna pokrywać wszystkie zobowiązania Wykonawcy względem Zamawiającego, 

wynikające z zamówienia, a także wszystko to, co może być konieczne dla właściwego 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

 

XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW ORAZ OCENY OFERT 

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującym 

kryterium: 

Cena oferty – 80 % wagi 

Gwarancja – 20% wagi 

 

Cena oferty brutto będzie oceniana wg wzoru: 

P= 
Cn 

x 80 
Cb 

 

gdzie: 

http://www.mzk.slupsk.pl/


 

 

P – ilość przyznanych punktów 

Cn – najniższa oferowana cena brutto 

Cb – cena badanej oferty brutto 

 

Gwarancja na wykonanie przedmiotu Zamówienia będzie oceniana zgodnie z poniższymi 

założeniami: 

a) gwarancja 36 miesięczna – 5 punktów; 

b) gwarancja dłuższa niż 36 miesięcy, a krótsza niż 48 miesięcy – 10 punktów 

c) gwarancja co najmniej niż 48 miesięcy, a krótsza niż 60 miesięcy – 15 punktów; 

d) gwarancja 60 miesięczna i dłuższa – 20 punktów 

SUMA punktów, jaką otrzyma oferta Wykonawcy będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem 

S= P1+P2 

gdzie: 

S – suma punktów 

P1 – ilość punktów przyznanych ofercie za cenę 

P2 – ilość punktów przyznanych ofercie za gwarancję 

 

Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta po przeliczeniu na ilość punktów przyznanych 

za kryterium przez wartość wagową wynosi 100. 

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku. 

Zamawiający wybierze jeden z zaproponowanych wariantów, a następnie udzieli zamówienia 

Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym 

ogłoszeniu i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.  

 

XIII. INFORMACJE I POSTANOWIENIA DODATKOWE 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. W przypadku, gdy 

oferta zawierać będzie propozycję ofert wariantowych lub, kiedy nie zostaną uwzględnione 

wszystkie żądane przez Zamawiającego pozycje w załączniku 2 – oferta zostanie 

odrzucona. 

3. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonywania przedpłaty. 



 

 

5. Koszty opracowania i doręczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie 

Wykonawcę. 

6. Wszystkie ujawnione dane osobowe podlegają ochronie prawnej i mogą być wykorzystane 

tylko i wyłącznie do czynności związanych z niniejszym postępowaniem oraz realizacją 

umowy. 

7. Warunki płatności – w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury. Prawo do 

wystawienia faktury Wykonawca nabywa po podpisaniu przez strony bez uwag protokołu 

zdawczo- odbiorczego. 

8. termin związania ofertą: okres w dniach: 30 od ostatecznego terminu składania ofert. 

9. UWAGI: Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego zapytania 

ofertowego w całości, zmiany lub odwołania jego warunków w każdej chwili bez podania 

przyczyn, jak również zamknięcia zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert, prawo 

prowadzenia dodatkowych negocjacji ze wszystkimi lub wybranymi oferentami. 

 

 

XIV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

1. Graficzny projekt logo oraz napisów na elewacji (załącznik nr 1) 

2. Formularz ofertowy (załącznik nr 2). 

3. Projekt umowy (załącznik nr 3). 

 

 

 

 


