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Szanowni Państwo,

Informujemy, że niniejsze zapytanie dotyczące zadań określonych w budżecie miasta jako: 

1. „Zakup i  montaż  tablicy  na  ogłoszenia  w dzielnicy  Larysz  -  Hajdowizna –  Rada Dzielnicy  Larysz  

- Hajdowizna”,

2.  „Zakup i  montaż  dwóch tablic  aluminiowych na ogłoszenia w dzielnicy  Morgi  –  Rada Dzielnicy  

Morgi”,

3. „Zakup i  montaż dwóch tablic  aluminiowych na ogłoszenia w dzielnicy Morgi  – środki  z rezerwy  

celowej na zadania wskazane przez Rady dzielnicy – Rada dzielnicy Morgi”.

–  nie  stanowi  zaproszenia  do  składania  ofert  w  rozumieniu  art.  66  Kodeksu  cywilnego,

nie  zobowiązuje  Gminy  Miasta  Mysłowice  do  zawarcia  umowy,  czy  też  udzielenia  zamówienia

i  nie  stanowi  części  procedury  udzielania  zamówienia  publicznego realizowanego  na podstawie ustawy

Prawo zamówień publicznych.

Informujemy,  że  postępowanie  ma na  celu  szacowanie  wartości  i  zamówienie  nie  zostanie  zakończone

wyborem oferty.

W przypadku pytań proszę o kontakt pod nr tel.: 32 317 -12 -76.

Zakres wyceny:

I. Zakup i montaż tablicy na ogłoszenia w dzielnicy Larysz - Hajdowizna 

Tablica ogłoszeniowa 

Materiał : profile aluminiowe anodowane (kolor srebrny mat),

Powierzchnia ekspozycji - płyta Dibond, szer.: 120cm x wys.: 100cm,

Tablica powinna posiadać zadaszenie,

Montaż przez zabetonowanie elementów kotwiących w rejonie ulic Wiejskiej i Cichej w Mysłowicach.

II. Zakup i montaż dwóch tablic aluminiowych na ogłoszenia w dzielnicy Morgi

1) Gablota jednostronna dzielona dwuskrzydłowa 200cm x 100cm

Materiał: profile aluminiowe anodowane (kolor srebrny mat),

Plecy magnetyczne umożliwiające mocowanie materiałów za pomocą magnesów,

Oszklenie ze szkła akrylowego (pleksa) o grubości ok. 4 mm,



Drzwi otwierane na boki,

Montaż przez zabetonowanie elementów kotwiących w rejonie ul. Wybickiego 79 w Mysłowicach.

2) Tablica ogłoszeniowa:

Materiał : profile aluminiowe anodowane (kolor srebrny mat),

Powierzchnia ekspozycji - płyta Dibond, szer.: 120cm x wys.: 100cm,

Tablica powinna posiadać zadaszenie,

Montaż przez zabetonowanie elementów kotwiących w rejonie ul. Wybickiego 79 w Mysłowicach.

zdjęcie poglądowe tablicy

zdjęcie poglądowe gabloty



Wymagania dodatkowe dotyczące wyżej wskazanych zadań:

Przygotowanie  zgłoszenia  do  Wydziału  Budownictwa  Urzędu  Miasta  Mysłowice  i  uzyskanie  pozytywnej

opinii organu administracji architektoniczno – budowlanej. W celu realizacji powyższego, mapy zasadnicze

zostaną  przekazane  przez  wydział  merytoryczny  tut.  urzędu,  celem  wrysowania  elementów  wraz

z upoważnieniem do reprezentowania gminy. 

Przy wycenie należy wziąć również pod uwagę koszty związane z transportem, przygotowaniem projektów

zagospodarowania terenu, uzyskaniem opinii, uzgodnień i innych dokumentów niezbędnych do uzyskania

zgody  właściwego  organu  administracji  architektoniczno  -  budowlanej  na  montaż  przedmiotowych

elementów, jak również wymagane jest, aby potencjalny wykonawca oświadczył, iż prace zostały wykonane

zgodnie z instrukcją montażu urządzeń oraz sztuką budowlaną. 

Prosimy  o  wycenę,  zgodnie  z  poniższą  tabelą  tj.  podanie  zarówno  wartości  netto  oraz  brutto  zakupu

i  montażu  poszczególnych  elementów  wraz  z  wszystkimi  wyszczególnionymi  powyżej  kosztami

towarzyszącymi.

 Wartość netto Wartość brutto

Cena zakupu i montażu tablicy na ogłoszenia w dzielnicy Larysz - 

Hajdowizna wraz z kosztami towarzyszącymi, w tym kosztami 

transportu

  

Cena zakupu i montażu gabloty w dzielnicy Morgi wraz z kosztami 

towarzyszącymi, w tym kosztami transportu
  

Cena zakupu i montażu tablicy na ogłoszenia w dzielnicy Morgi 

wraz z kosztami towarzyszącymi, w tym kosztami transportu

 

Wycenę  proszę  przesłać  za  pomocą  poczty  elektronicznej  na  adres:  gmk@myslowice.pl w  terminie

do dnia 27 września 2022r. do godziny 9.00.

 Z up. PREZYDENTA MIASTA

                                                                                                            NACZELNIK

                                                                                                        Wydziału Infrastruktury Miejskiej

   mgr Tadeusz WITAŃSKI

 


