
Pińczów 2018-07-18 

 

ZAPROSZENIE  nr PiPR.IV.033.6.2017 
 

 

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Pińczowskiej wraz z partnerem 

Powiatem Pińczowskim, na podstawie art. 4 pkt8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 roku poz. 1579 z zmianami), zwanej 

dalej w skrócie „Pzp” 

zapraszają do złożenia oferty 

na wykonanie i dostawę i montaż wyposażenia dla Miejsca Obsługi Rowerzysty (MOR-

u) w ramach projektu 

„Rowerowy szlak turystyczny „Madonny Ponidzia” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obsza-

rów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- umowa 

o przyznaniu pomocy Nr 00439-6935-UM1310614/17. 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Na trasie rowerowego szlaku turystycznego „Madonny Ponidzia” założono wy-

konanie 4 –ch MOR-ów, po jednym w miejscowościach Dzierążnia, Zagórzyce, Nie-

prowice i Michałów. 

Wyposażenie jednego MOR-u obejmuje: 

1/ ławo-stół z siedziskami  

 
          

 Oczekiwana forma ławo-stołu. 

 

2/ stojak na rowery  -4 stanowiskowy  

 

  
Przykładowa forma stojaka 

 

3/ kosz na śmieci- typ uliczny 

  
 

 

 

Szerokość blatu stołu 70 cm ±2,5cm  
Siedziska obustronne o szerokości  35 cm ±2,5cm Długość 
stołu 180 cm±2,5cm. 
Całość wykonana z bala dębowego o grubości  4-4,5 cm 
Drewno impregnowane. 

 

Materiał – stal czarna, cynkowana ogniowo, forma dowolna . 

Konstrukcja posiadająca otwory montażowe przez które 

można przymocować stojak do podłoża betonowego Minimalna 

szerokość miejsca na koło - 60 mm.  

Gwarancja minimum 5 lat. 

 

przykładowy typ, 
 konstrukcja kosza ma umożliwić jego montaż 



Termin wykonania zamówienia :    do 30 sierpnia 2018 roku. 

 

Kryterium wyboru : cena -100% 

 

Wymagania dla Wykonawców: 

 Z wybranym Wykonawca zostanie zawarta umowa o treści stanowiącej załącznik  nr 1 do 

niniejszego zaproszenia. 

 Zamówienie obejmuje: 

 1/ dostawę do siedziby partnera – 28-400 Pińczów ul. Zacisze 5, 

 2/  montaż w miejscowościach w/w, w  miejscach wskazanych przez Zamawiającego.  

 

Miejsce i termin składania ofert : 

 Ofertę – wypełniony formularz, należy złożyć w siedzibie partnera 28- 400 Pińczów, ul. Zacisze 5, z 

napisem na kopercie Madonny Ponidzia w terminie do dnia 26 lipca 2018 roku  do godziny 12:00. 

Do zaproszenia dołączono  mapę trasy z zaznaczonymi miejscowościami dla montażu wyposaże-

nia.  

Informacja o ogłoszeniu i wyborze oferty: 

Informacja o ogłoszeniu i wyborze oferty zostanie przekazana  stronie internetowej w za-

kładce „przetargi” w BIP  (http://www.starostwopinczow.realnet.pl/przetargi.php) nie później 

niż 8 sierpnia 2018 roku, godzina 15.00. 

Wszelkie zapytania prosimy kierować: Małgorzata Dymek –koordynatora projektu 

„Madonny Ponidzia” telefon: 41-35-760-01,wew.-240, e-mail: promocja@pinczow.pl 
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Załącznik nr 1 do zaproszenia z 18.07.2018. 

 
 

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ  
do zaproszenia  nr PiPR.IV.033.6.2017 

 

Wnioskodawca:  

......................................................................................................................

.................  

NIP:...................................., REGON: ...................................., tel.: 

...................................................., 

fax: ....................................................., e–mail: ................................................

  

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. wykonanie i dostawy i montażu wypo-

sażenia dla Miejsca Obsługi Rowerzysty w ramach projektu 
„Rowerowy szlak turystyczny „Madonny Ponidzia” 

 

Oferuję /my wykonanie zamówienia za ryczałtową cenę w kwotę 
brutto:..................... (słownie złotych:  
…………………………………………………………………………….) w tym podatek 

VAT ………… (słownie złotych:  ……………………………………………). 
 

 

1. Zobowiązuję /my  się do wykonania zamówienia w terminie określonym w 
zaproszeniu.  

2. Deklarujemy, że przedmiot zamówienia spełnia postawione przez Zamawia-

jącego wymagania techniczne, użytkowe i jakościowe i jest zgodny z opisem 
przedmiotu zamówienia zawartym w zaproszeniu..  

3. W przypadku uznania niniejszej oferty za ofertę najkorzystniejszą zobowią-

zujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Za-
mawiającego. 

 

 

......................................................               

           miejscowość i data                                                                     

...............................................................

................. 

/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

do podpisywania oferty/ 

 
 
 

 

 

 
 

 



Załącznik nr 2 do zaproszenia z 18.06..2018. 

 
UMOWA  nr PiPR.IV..033.6.2017 

W dniu ………….2018 roku w Pińczowie pomiędzy Lokalną Organizacją Turystyczną 

Ziemi Pińczowskiej  z siedzibą w Pińczowie, ul. Piłsudskiego 2A, reprezentowaną przez: 

 Urszulę –Lucynę Srokę- Kurek  –Prezesa 

 Wojciecha Grzegorza Bałabańskiego    –  Wiceprezesa,  

zwanym dalej Zamawiającym, 

a firmą  ……………………………………………………………………………… reprezentowaną  przez 

: 

 ………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą, 

zawarto umowę o treści następującej: 

§ 1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, dostawy i montażu wyposa-
żenia dla Miejsca Obsługi Rowerzysty dla projektu „Rowerowy szlak turystyczny „Madonny 

Ponidzia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Roz-

woju Obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020- umowa o przyznaniu pomocy Nr 00439-6935-UM1310614/17. 

1. Zamówienie obejmuje wykonanie, dostawę i montaż 4-ch kompletów obejmujących: 

1/ ławo-stół z siedziskami  

2/ stojak na rowery  -4 stanowiskowy  

3/ kosz na śmieci- typ uliczny 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 30 sierp-

nia 2018 roku. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu projekty graficzne zamówienia, 

w terminie 3dni od dnia podpisania umowy.  

2. Zamawiający zaakceptuje projekty, bądź przedstawi swoje uwagi w ciągu 3 dni.  

3. Projekty, przed wykonaniem materiałów muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami i normatywami oraz wytycznymi 

zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofercie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego utrzymywania kontaktu z Zamawiającym po-

przez osobę upoważnioną umową w zakresie wykonywania dostawy. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transpor-

tem, na własny koszt i na własne ryzyko oraz dokona rozładunku własnymi zasobami 

ludzkimi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie wzajemnie uzgodnionym, 

w okresie obowiązywania umowy. 

2. Z czynności odbioru dostawy będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia do-

konane w toku odbioru dostawy. 

3. Za dzień zakończenia wszystkich zobowiązań umowy uważa się dzień, w którym podpisany 

zostanie protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 

4. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone materiały / produkty są: 

4.1 niezgodne z zatwierdzonymi projektami graficznymi i specyfikacją materiałową lub nie 

są kompletne, 

4.2 posiadają ślady zewnętrznego uszkodzenia, Zamawiający odmówi odbioru części lub 

całości przedmiotu umowy, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy od-

bioru. 



5.  W razie zgłoszenia zastrzeżeń, Zamawiający pisemnie wyznaczy Wykonawcy termin nie 

dłuższy jednak niż 5 dni, w celu usunięcia stwierdzonych wad w materiałach lub wykona-

nia materiałów zgodnych z zamówieniem. 

§ 5 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy wynagrodzenie w 

kwocie ……..zł brutto (słownie zł ………… 00/100). 

2. Rozliczenie za wykonaną i odebraną dostawę odbędzie się fakturą wystawioną po zakoń-

czeniu dostawy i jej odbiorze przez Zamawiającego, potwierdzonym protokołem odbioru. 

3. Termin zapłaty faktury Wykonawcy będzie wynosił do 14  dni licząc od daty dostarczenia 

Zamawiającemu faktury. 

§ 6 

1. Strony uzgadniają, że: 

1.1. w  razie niewykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 10 % wynagrodzenia całkowitego, 

1.2.  w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego umową Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia całkowitego, 

1.3. za każdy dzień opóźnienia  w wykonaniu umowy  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę 

umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia całkowitego – licząc od dnia upływu terminu 

określonego w umowie,  

1.4.za każdy dzień opóźnienia  w wykonaniu umowy Zamawiający  zapłaci Wykonawcy 

karę 

umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia całkowitego – licząc od dnia upływu terminu 

określonego w umowie.  

2. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawia-

jący potrąci z wynagrodzenia całkowitego kwotę stanowiącą równowartość tych kar, i tak 

pomniejszone wynagrodzenie całkowite wypłaci Wykonawcy. 

 

§ 7 

1. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywil-

nego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r., 

Nr 113, poz. 759z późn. zm.). 

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy będą rozpa-

trywane przez właściwe rzeczowo sądy w miejscu siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 

 

 

Zamawiający        Wykonawca 

 

 

 

 


