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Wg rozdzielnika 
 
Nasz znak: GKiD. 7021.6.15.2013 
Nowy Targ 12.03.2013r. 
 

ZAPROSZENIE 

do złożenia oferty 
na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 EURO 
/art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. 
Dz.U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)/  
 
 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa Urzędu Miasta Nowy Targ zaprasza do 
złożenia oferty na wykonanie oznakowania poziomego ulic miejskich.  
 
Opis przedmiotu zamówienia: 

Malowanie przejść dla pieszych, linii ciągłych, linii przerywanych, strzałek i innych symboli 
na jezdni oraz likwidacja śladu starego oznakowania poziomego. 

 
Lp Wyszczególnienie usług Jedn. 

obm. 
Cena jedn. 
obm. brutto 
(w tym 
VAT) 

Przewid. 
zakres 
zad. 

Wartość 
oferty 
brutto 
(4x5) 

1 2 3 4 5 6 
1. Malowanie przejść dla pieszych na kostce 

granitowej  
m2  150  

2. Malowanie linii ciągłych i przerywanych, 
strzałek i innych symboli na kostce 
granitowej 

m2  250  

3. Malowanie przejść dla pieszych m2  2500  
4. Malowanie linii ciągłych i przerywanych, 

strzałek i innych symboli 
m2  1000  

5.  Likwidacja śladu starego oznakowania 
poziomego 

m2  100  

RAZEM (suma pozycji od 1 do 5 w kolumnie 6)  

 
- Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia zakresu wykonywanych prac 
bez konsekwencji ze strony kar umownych, koszt wykonania wszystkich prac nie może przekroczyć 
wartości umowy.  
- Nie dopuszcza się stosowania na terenie miasta mikrokulek refleksyjnych. 
- Czas realizacji usługi - do 2 tygodni w okresie 1 - 31 maja 2012 roku 
- Gwarancja - 7 miesięcy od daty odbioru. 
Oferty należy składać do 22.03.2013r. w Sekretariacie Burmistrza Nowy Targ, pokój 101 w 
godzinach pracy urzędu z dopiskiem „oferta na wykonanie oznakowania poziomego ulic miejskich”. 



 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa 
tel.  (0-18) 26-11-288  fax. (0-18) 266-23-12 

Pracownikami upoważnionymi do kontaktowania się z Oferentami jest Marian Twaróg pok. 218 tel. 
Nr 18 26-112-88 oraz Wojciech Bukowski pok. 226 tel. Nr 18 26-112-89. Informacje i wyjaśnienia 
można uzyskać osobiście w budynku Urzędu Miasta w godzinach pracy urzędu lub telefonicznie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


