
                             ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

 

I.    Nazwa zadania: 

 

Zakup i montaż wiat przystankowych  

 

CPV – 44212321 – 5 wiaty autobusowe 

 

II.   Zamawiający: 

 

Miasto Konin 

Plac Wolności 1 

62-500 Konin 

 

 

III.  Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż nowych wiat przystankowych na terenie 

Miasta Konina o następujących parametrach: 

 

 

1. 3 lub 4 wiaty przystankowe (tzw. duże) 
       - konstrukcja wykonana z aluminium profilowanego umożliwiające niewidoczne 

maskowanie szyb, malowanego proszkowo w barwach   dopasowanych do aktualnej 

kolorystyki wiat przystankowych znajdujących się w przestrzeni miejskiej z palety RAL 

– 3000 z dopuszczeniem zastosowania łączenia innych kolorów po uzgodnieniu  

z Zamawiającym,   

       - wymiary: 

                długość: od 5,50 do 5,80 m, 

                głębokość: od 1,50 do 2,00 m, 

  - konstrukcja  zadaszenia  wykonana  z  materiałów,  chroniących  przed  zbyt  dużym 

nasłonecznieniem wraz z umieszczoną nazwą przystanku – (Aleje 1 Maja, Aleje 1 Maja 

– Błaszaka, Dworcowa, Przemysłowa – Rondo Solidarności)  w przedniej części 

zadaszenia oraz bocznej od strony najazdowej, 

  - ściany wypełnione szkłem bezpiecznym o grubości nie mniejszej niż 8 mm  

z dodatkowym oznakowaniem w postaci kontrastowych pasów – (w kolorze zbliżonym 

z palety RAL – 3000) o szerokości min. 10 cm na wysokości wzroku (140 i 160 cm), 

- wyposażenie: ławka wraz z podłokietnikami wykonana ze stali ocynkowanej  

z dopuszczeniem zamontowania elementów z drewna, gablota reklamowo-informacyjna 

zamieszczona na tylnej ścianie wiaty oraz gablota informacyjna na dodatkowy rozkład 

jazdy zamieszczona na bocznej ścianie wiaty przeciwnej do ściany od strony 

najazdowej, kosz na śmieci, znak przystanku D15 

- wydzielenie stanowiska o szerokości 1,00 m dla osób niepełnosprawnych poruszających 

się na wózkach inwalidzkich obok zamontowanej ławki dla oczekujących pasażerów, 

- podświetlenie LED na całej długości wiaty pod zadaszeniem oraz gabloty reklamowo -   

informacyjnej, gabloty na bocznej ścianie z dodatkowym rozkładem jazdy i nazwy 

przystanku w przedniej części wiaty na zadaszeniu.  

- montaż/posadowienie na fundamentach, 

- projekt wiaty (szczegółowy wygląd) zgodny z wytycznymi Zamawiającego.  

   

 

 



2. 1 wiata przystankowa (tzw. mała) 
       - konstrukcja wykonana z aluminium profilowanego umożliwiające niewidoczne 

maskowanie szyb, malowanego proszkowo w barwach   dopasowanych do aktualnej 

kolorystyki wiat przystankowych znajdujących się w przestrzeni miejskiej z palety RAL 

– 3000 z dopuszczeniem zastosowania łączenia innych kolorów po uzgodnieniu  

z Zamawiającym,   

       - wymiary: 

                długość: od 4,00 do 4,50 m, 

                głębokość: od 1,50 do 1,80 m, 

  - konstrukcja  zadaszenia  wykonana  z  materiałów,  chroniących  przed  zbyt  dużym 

nasłonecznieniem wraz z umieszczoną nazwą przystanku – „Aleje 1 Maja - 

Powstańców Wlkp.” w przedniej części zadaszenia oraz bocznej od strony najazdowej, 

  - ściany wypełnione szkłem bezpiecznym o grubości nie mniejszej niż 8 mm  

z dodatkowym oznakowaniem w postaci kontrastowych pasów – (w kolorze zbliżonym 

z palety RAL – 3000) o szerokości min. 10 cm na wysokości wzroku (140 i 160 cm), 

- wyposażenie: ławka wraz z podłokietnikami wykonana ze stali ocynkowanej  

z dopuszczeniem zamontowania elementów z drewna, gablota reklamowo-informacyjna 

zamieszczona na tylnej ścianie wiaty oraz gablota informacyjna na dodatkowy rozkład 

jazdy zamieszczona na bocznej ścianie wiaty przeciwnej do ściany od strony 

najazdowej, kosz na śmieci, znak przystanku D15 

- wydzielenie stanowiska o szerokości 1,00 m dla osób niepełnosprawnych poruszających 

się na wózkach inwalidzkich obok zamontowanej ławki dla oczekujących pasażerów, 

- podświetlenie LED na całej długości wiaty pod zadaszeniem oraz gabloty reklamowo -   

informacyjnej, gabloty na bocznej ścianie z dodatkowym rozkładem jazdy i nazwy 

przystanku w przedniej części wiaty na zadaszeniu.  

- montaż/posadowienie na fundamentach, 

- projekt wiaty (szczegółowy wygląd) zgodny z wytycznymi Zamawiającego. 

  

 

IV.  Przedmiot zmówienia będzie realizowany w okresie od dnia zawarcia umowy  

 do  dnia 22.12.2017 r. 

 

V.     Warunki wykonania zamówienia: 

 

  Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji   

przedmiotu zamówienia. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca   

wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia  działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie 

usługi polegające na dostarczeniu i zamontowaniu wiat przystankowych o wartości 

minimum 50.000,00 zł (brutto).  

 Wykaz zrealizowanych usług Wykonawca sporządza na druku stanowiącym Załącznik 

nr 3 do Zapytania ofertowego. 

 

VI.   Kryteria oceny oferty: 

- cena oferty                                                                                   100% 

 

VII.  Sposób przygotowania oferty: 

  Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „FORMULARZ OFERTOWYM 

WYKONAWCY” - zgodnie z Załącznikiem  Nr 2.  

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. 

 

 



VIII. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty: 

1. Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 

plac Wolności 1, 62-500 Konin, nie później niż do dnia 20.11.2017 r.  

do godziny 12:50 

2. Ofertę należy składać w jednej nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem 

kopercie (opakowaniu). 

3. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: 

Urząd Miejski w Koninie 

Plac Wolności 1 

62-500 Konin 

Wydział Gospodarki Komunalnej  

Oraz powinna być oznakowana następująco: 

Oferta na: 

„Zakup i montaż wiat przystankowych” 

Na kopercie (opakowaniu) oprócz powyższego opisu należy umieścić nazwę i adres 

Wykonawcy. 

 

IX.    Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20.11.2017 r. o godz. 13:00 w pokoju nr 207 

Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Wojska Polskiego 2. 

         Otwarcie ofert jest jawne. 

 

X.     Inne postanowienia: 

 

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez    

Wykonawcę na podstawie potwierdzonego protokołu odbioru prac i płatna w ciągu 

30 dni od daty przedłożenia jej zamawiającemu. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia publicznego konkursu ofert  

w przypadku: 

a) nie złożono żadnej oferty, odpowiadającej warunkom udzielania zamówienia 

określonym przez Zamawiającego; 

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa możliwości finansowe 

Zamawiającego; 

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności udzielenia zamówienia powodująca, że 

prowadzenie postepowania lub wykonanie nie leży w interesie publicznym lub 

jest nie celowe; 

d) postępowanie obarczone jest wadą skutkującą brakiem możliwości zawarcia 

ważnej umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania zapytania o cenę 

bez podawania przyczyny. 

4. Zamawiający dopuszcza aneksowanie umowy w zakresie zmiany terminu realizacji 

zamówienia. 

5. W przypadku gdy nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty,  

w szczególności gdy: więcej niż jedna oferta zawiera podobne warunki realizacji 

zamówienia, cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; gdy przemawia za tym interes 

Zamawiającego lub zachodzą inne istotne okoliczności, dopuszcza się 

przeprowadzenie z Wykonawcami negocjacji dotyczących warunków realizacji 

zamówienia. 

 

 

 

 



 

 

 

XI.  Załączniki do Zapytania ofertowego: 

1. Projekt umowy – Załącznik nr 1. 

2. Formularz ofertowy Wykonawcy – Załącznik nr 2. 

3. Wykaz usług polegające na dostarczeniu i zamontowaniu wiat przystankowych 

o wartości minimum 50.000,00 zł (brutto) – Załącznik nr 3. 

 

 

 

   

                                                                           Kierownik   

                                                                             Wydziału Gospodarki Komunalnej 

                                                                           /-/ Sławomir Matysiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba do kontaktu: 

Jarosław Wojciechowski 

Urząd Miejski w Koninie 

Wydział Gospodarki Komunalnej 

ul. Wojska Polskiego 2 

62-500 Konin 

Tel. 63/240-13-42 

e-mail: jaroslaw.wojciechowski@konin.um.gov.pl 

 

 


